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فهرست
به جـای سر مقالة

حافظه ی تاریخی
یاشار آزاد

ــه و حافظــه تاریخــی نقــش  تجرب
بســیار مؤثــری در زندگی فــردی و 
اجتماعــی ایفــا می کنــد. انســان ها 
بیشــتر آنچــه تجربــه کرده انــد 
ــه  ــه را ک ــا آنچ ــد ت ــول دارن را قب
ــیر  ــد. س ــو می کنن ــران بازگ دیگ
تاریخــی و رخدادهــای روی داده 
از  تجربــه ای  زمــان،  طــول  در 
تاریــخ را از نســلی بــه نســل دیگــر 
تجمیــع  از  و  می دهــد  انتقــال 
ایــن تجــارب، هویــت فــردی 
شــکل  انســان ها  اجتماعــی  و 
ــان ها  ــه انس ــرد. ازآنجایی ک می گی
زمــان  گــذر  و  فراموش کارنــد 
حافظــه ی فــردی و بخصــوص 
جمعــی و ملــی آنــان را تحــت 

ــتهالک  ــه اس ــرار داده و ب ــر ق تأثی
یــادآوری  بایســتی  می بــرد، 
صــورت گیــرد تــا بــه کمــک 
ــای  ــی، انتخاب ه ــه ی تاریخ تجرب

ــد. ــام دهن ــتی انج درس
فرامــوش کاری  روانشناســان، 
را  فــردی  زندگــی  در  انســانی 
و  می داننــد  مفیــد  حــدی  تــا 
انســان ها  بــرای  مزیتــی  را  آن 
مثــال  بــرای  می شــمارند. 
فراموشــی از دســت دادن نزدیکان، 
حیــات  ادامــه ی  تســهیل کننده 
فــردی اســت؛ امــا در زندگــی 
ــی، فرامــوش کاری  اجتماعــی و مل
ــری  ــات جبران ناپذی ــد تبع می توان

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ب

عــدم  نتیجــه  فرامــوش کاری 
یــادآوری اســت. جامعه ی تــوده وار، 
زیــرا  دارد  کوتاه مــدت  حافظــه 
ــبب  ــه س ــه ب ــت ک ــه ای اس جامع
جریان هــای  و  احــزاب  نبــود 
اجتماعــی  و  مختلــف سیاســی 
ــخ  ــم از تاری ــدار حاک ــش اقت خوان
ــود و  ــیده نمی ش ــش کش ــه چال ب
حاکمیــت بــا ابزارهای در دســتش، 
ــه  ــوش کاری حافظ ــات فرام موجب
ــرف  ــان را ازیک ط ــی مردم تاریخ
و پررنــگ کــردن قســمت هایی 
از تاریــخ کــه باسیاســت های خــود 
ــر  ــرف دیگ ــی دارد را از ط همنوای

نهادینــه می کنــد.
ــاختن  ــته و س ــردن گذش ــاد ب از ی
غالــب  وجــه  جدیــد  هویتــی 
دیکتاتــوری  سیســتم های 
چنیــن  ازآنجایی کــه  اســت. 
سیســتم هایی مشــروعیت خــود را 
ــه  ــور ب ــد مجب ــت نمی گیرن از مل
توجیــه  بــرای  تاریخ ســازی اند. 
حاکمیــت خــود مجبــور بــه حــذف 
ماقبــل  حاکمیت هــای  آثــار 
ــد. چنانچــه رضاشــاه بیشــتر  خودن
ــار را  ــی قاج ــاری تاریخ ــار معم آث
از بیــن بــرد و چنیــن سیاســتی در 
ــال  ــم دنب ــالمی ه ــوری اس جمه

ــد. ش
حرکــت ملــی آزربایجان، همــراه با 
دیگــر ملــل غیــر فــارس، حرکتــی 
اســت کــه در بیســت ســال اخیــر 
ــران جــدی عرصــه ی  ــزو بازیگ ج
سیاســی آزربایجــان و ایــران شــده 
اســت. خوانــش تاریخــی حاکمیت 
ــالمی را  ــوری اس ــوی و جمه پهل
بــه چالــش کشــیده و بــا روشــنایی 
بخشــی بــه تاریخــی کــه به عمــد 
و بــرای مهندســی افــکار عمومــی 
بــه تاریکــی سپرده شــده، توانســته 
اســت خوانــش خــود را بــه افــکار 

ــد. عمومــی عرضــه نمای
غــرب آزربایجــان، در طــول تاریــخ 
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و  مذهبــی  چالش هــای  شــاهد 
ائتنیکــی بــوده اســت . حــوادث 
شــمزینی،  شــیخ  بــه  مربــوط 
جیلولــوق، ســیمیتکو و فعالیت های 
تروریســتی احــزاب کــردی حوادثی 
اســت کــه بــه ســبب عــدم وجــود 
آمادگــی و فرامــوش کاری تاریخــی 
ــه  ــت. ازآنجایی ک ــده اس ــرار ش تک
تــرکان  تاریخــی  حافظــه ی 
غــرب آزربایجــان، بــه ســبب 
لمــس نزدیک تــر از رویدادهــای 
اتفــاق افتــاده بیشــتر اســت در 
ــش  ــظ حافظــه ی تاریخــی نق حف
فعالیــن  داشــته اند.  پررنگــی 
ســعی  بــا  آزربایجــان  غــرب 
حافظــه  خــود  خســتگی ناپذیر 
تاریخــی خــود را بــه دیگــر نقــاط 

ــد. ــال داده ان ــان انتق آزربایج
سیاســت حفــظ حافظــه تاریخــی، 
بــا تــالش کمیته هایــی چــون 
کمیتــه مردمــی غــرب آزربایجــان 
ــد و  ــری ش ــن پیگی ــط فعالی توس
بــا یــادآوری رخدادهــای تاریخــی، 
ــورک  ــت ت ــی مل ــعی در آمادگ س
ــدات را  ــر تهدی ــان در براب آزربایج
داشــته  اســت. تحــرکات حاکمیــت 
ــز کمکــی  در شــرق آزربایجــان نی
ــن در خصــوص  ــی فعالی ــه آگاه ب
مســئله تغییــر ترکیــب جمعیتــی را 

ــت. ــده اس ــبب ش س
ــا  ــرات ب ــزب دمک ــه ح درحالی ک
12 هــزار نیــروی مســلح و بعــد از 
اشــغال پــادگان مهابــاد وارد شــهر 
ســولدوز شــده بــود و درگیــری 
ــان  ــورک و مهاجم ــی ت ــن اهال بی
ــا  ــت ب ــت موق ــت، دول ــه داش ادام
لفــظ طرف هــای درگیــر از اوضــاع 
ــه  ــد. ب ــندی می کن ــار ناخرس اظه
کار بــردن چنیــن لفظــی از ســوی 
ــل  ــت تقلی ــان از سیاس ــت نش دول
کــه  اســت  جــدی  مســئله ای 
بعــداً باسیاســت فرامــوش کاری 
ــه در  ــاد حادث ــه ابع ــن ب و نپرداخت

ــول  ــد. در ط ــال ش ــانه ها دنب رس
چهــل ســال حاکمیــت جمهــوری 
ــئله  ــه مس ــت ب ــالمی هیچ وق اس
جنــگ ســولدوز به صــورت کامــل 
پرداختــه  حاکمیــت  ســوی  از 
نشــده اســت و حاکمیــت ســعی در 
فراموشــی ایــن حــوادث از اذهــان 

ــان دارد. ــورک آزربایج ــت ت مل
در   58 ســال  اوایــل  در  آنچــه 
ــه ای  ــاد تجرب ــاق افت ــولدوز اتف س
مشــترک میــان ملــت تــورک 
و کــرد اســت. در عجبــم کــه 
چــه خوانشــی از طــرف ملــت 
ــم و  ــن تهاج ــه ای ــبت ب ــرد نس ک
درخواســت خــروج ملــت تــورک از 
شــهر توســط قاســملو می توانــد در 

باشــد؟ قابل قبــول  افکارشــان 
انــدک  بــا  تــورک  ملــت 
دســت،  در  ســالح های 
را  فــرار  و  تســلیم  گزینه هــای 
انتخــاب نکردنــد و دســت بــه 
مقاومــت جانانــه زدنــد. ملتــی کــه 
مراحــل تکویــن ملــت شــوندگی را 
بــه ســبب آسیمیالســیون پهلــوی 
ــه  ــت ب ــود دس ــوده ب ــوز نپیم هن
ــه ای زد.  ــت جانان ــن مقاوم این چنی
حــال کــه حرکــت ملــی آزربایجان 
در  واحــد  یک تــن  به مثابــه ی 
ــتاده  ــان ایس ــاده خواه ــل زی مقاب
حماقت هایــی  تصــور  اســت، 
همچــون حماقــت هجــوم بــه 
مخیلــه ی  در  نبایــد  ســولدوز 
ملــت همســایه شــکل گیــرد؛ امــا 
ازآنجایی کــه برخــی احــزاب کردی 
و قدرت هــای جهانــی خواهــان 
تنــش، بیــکار ننشســته اند و بــا 
ــرد  ــت ک ــویه، مل ــیر یک س تفاس
ــول  ــال غیرمعق ــه افع ــب ب را ترغی
ــش  ــتی بیش ازپی ــد بایس می نماین
هوشــیار بــود زیــرا ایــن هوشــیاری 
مانــع بــروز خســارات بــرای دو 

ــد. ــد ش ــت خواه مل
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مردمی دفاع از غرب آذربایجان

موضــوع تمامیــت ارضــی و تجزیه 
آزربایجــان  اراضــی  تاریخــی 
ــوده  ــر نب ــاله اخی ــئله چندس مس
و بــا شکســت نظامــی دولــت 
تــورک قاجــار مقابــل امپریالیســم 
روس و تقســیم آزربایجــان بــه دو 
ــا  ــی و ب ــمالی و جنوب ــش ش بخ
تغییــرات کالن سیاســی در جهان 
امپراتــوری  فروپاشــی  ازجملــه 
ــاندن  ــقوط کش ــه س ــی و ب عثمان
دولــت تــورک قاجــار و جایگزیــن 
ناسیونالیســم  سیســتم  شــدن 
افراطــی فــارس در ایــران توســط 

ــان  ــتی جه ــای امپریالیس قدرت ه
ــرای  ــس ب ــت انگلی ــه دول ازجمل
و  منطقــه ای  قــدرت  تحکیــم 
تســلط بــر منابــع نفتی باسیاســت 
تغییــر ترکیــب جمعیتــی و برهــم 
علیــه  سیاســی  تــوازن  زدن 

تورک هــا پیــش مــی رود.
ایــن سیاســت ســنتی بعــد از 
دویســت ســال بــا اشــکال و 
حــال  در  متفــاوت  مدل هــای 
ــاهد  ــان ش ــوده و همچن ــرا ب اج
ــز  ــق نفت خی ــه مناط ــتیم ک هس
ــزر و  ــای خ ــاز، دری ــه قفق منطق

خاورمیانــه بــا موجــی از تحــوالت 
امنیتــی  و  نظامــی  سیاســی، 
و  می کنــد  نــرم  دســت وپنجه 
بازیگــران منطقــه ای و کارتــل 
ــس  ــی در پ ــی به نوع ــای نفت ه
درگیرهــای  و  منازعــات  پــرده 
ــه  ــند ک ــه می باش ــن منطق خونی
بعضــاً ردای مذهبــی و گاهــاً نیــز 
ــد. ــن دارن ــر ت ــژادی ب ــای ن عب

همــه  کــه  واقعیتــی  امــا 
می داننــد و هیچ کــس نیــز آن 
را بــه زبــان نمــی آورد، بحــث 
جهانــی  قدرت هــای  منافــع 
ــت  ــت، گاز و آب اس ــر نف ــر س ب
ملــل ســاکن  کــه سرنوشــت 
و  می زنــد  رقــم  را  منطقــه  در 
متأســفانه بایــد قبــول کنیــم کــه 
ــای  ــی ملت ه ــل تاریخ ــه دالی ب
ــا  ــره رقب ــه در چنب ــورک منطق ت

اســت. قرارگرفتــه 

 نگاهی کوتاه به تاریخ
از زمــان اشــغال باکــو توســط 
روس هــا و تقســیم آزربایجــان 
بــه دو بخــش شــمالی و جنوبــی، 
ــه  ــان ب ــی آزربایج ــی تاریخ اراض
ــف در مرکــز دقــت  ــل مختل دالی
ــت  ــود. رقاب ــان ب ــای جه قدرت ه
روس هــا و دولــت انگلیــس بــرای 
ــر چاه هــای نفــت باکــو  تســلط ب
و دریــای خــزر در جنــگ جهانــی 
اول و همچنیــن برچیــدن تأثیرات 
دولــت عثمانی بر روی مســلمانان 
ــام  ــه قتل ع ــاز، زمین ــورک قفق ت
توســط  باکــو  تــورک  مــردم 
ناسیونالیســت  و  بلشــویک ها 
ــه رهبــری شــامئویان را  ارمنــی ب
فراهــم آورد. تشــکیل دولــت ملی 
آزربایجــان در گنجــه و یــاری 
ارتــش عثمانــی بــرای آزادســازی 
باکــو تــا حــدودی »حیــات و بقــاء 
ــای آزربایجــان را  ــی« تورک ه مل

ــن کــرد. تضمی
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امتــداد رقابــت امپراتــوری روســیه 
کنتــرل  ســر  بــر  انگلیــس  و 
ــزر و  ــواحل خ ــت س ــای نف چاه ه
معــادن طــالی قــاراداغ و تیــکان 
ــی  ــد امنیت ــاد کمربن ــه و ایج تپ
امپراتــوری  تأثیــرات  مقابــل 
عثمانــی در منطقــه بــه آزربایجان 
جنوبــی رســید و فجایــع قتل عــام 
مــردم اورمیــه و ســلماس توســط 
قــوای مســلح ارمنــی بــه رهبــری 
مارشــیمون و اســماعیل ســیمیتکو 

ــد. ــبب گردی را س
دکتریــن  بــا  روس هــا 
ســواحل  »حیاط خلــوت« 
ــان و  ــزر، مغ ــای خ ــز دری نفت خی
معــادن طــالی قــاراداغ و منطقــه 
شــرق آزربایجــان را به عنــوان 
ــرق  ــود ق ــع خ ــوت مناف حیاط خل
ــرای  ــس ب ــت انگلی ــد و دول کردن
بزرگ تریــن  از  یکــی  کنتــرل 
معــادن طــالی جهــان در منطقــه 
تیــکان تپــه و ســایین قــاال و 
ــای  ــر چاه ه ــلط ب ــن تس همچنی
بــا  اربیــل  و  کرکــوک  نفــت 
اســتفاده از دســته های مســلح 
ــیمون  ــری مارش ــه رهب ــی ب ارمن
و گروه هــای یاغــی کــرد بــه 
ســیمیتکو  اســماعیل  رهبــری 
تمامیــت ارضــی غــرب آزربایجان 

را هــدف قــرار داد.
فجایــع  و  کشــتار  علیرغــم   
خونیــن در منطقــه، مجاهــدت 
یــاری  و  آزربایجــان  فرزنــدان 
ارتــش عثمانــی پــروژه غــرب 
آزربایجــان در جنــگ جهانــی اول 
به صــورت مقطعــی عقیــم مانــد و 
تمامیــت ارضــی آزربایجــان تقریبًا 
حفــظ شــد، امــا ارتــش انگلیــس 
نیروهــای  کــه  نــداد  اجــازه 
آزربایجانــی و ارتــش عثمانــی 
ــه  ــکان تپ ــادن طــالی تی ــه مع ب
دســته های  و  شــوند  نزدیــک 
مســلح ارمنــی و آشــوری بــا 

حمایــت ارتــش انگلیــس بــه 
ــا  شــمال عــراق منتقــل شــدند ت
ــع ضــروری مورداســتفاده  در مواق
قــرار گیرنــد؛ یعنــی رقابت هــا 
کارتــل  و  قدرت هــای جهانــی 
هــای نفتــی در منطقــه و تقســیم 
آزربایجــان  تاریخــی  اراضــی 

ــت. ــان نیاف پای
بعــد از انقــالب 1357 و تغییــر 
تهــران،  در  مرکــزی  قــدرت 
منطقــه ای  منافــع  تــوازن 
منطقــه  در  جهانــی  قدرت هــا 
دچــار تغییــر گردیــد و بــاز حــزب 
دمکــرات کردســتان و کوملــه بــه 
نــام خلــق کــرد مشــغول اشــغال 
و پاک ســازی نــژادی علیــه ملــت 
ــدال  ــد. ج ــان ش ــورک آزربایج ت
پنهــان مســکو، واشــنگتن، پاریس 
ــه  ــان ب ــر منافعش ــر س ــدن ب و لن
کشــتار انســان های بی گنــاه در 
ســولدوز، قارنــا، جلدیــان، پســوه و 

ــد. ــان انجامی ــرب آزربایج غ

تکــرار تاریــخ و جــدال 
حیــات و بقــاء ملــی

قبــول  بایــد  را  واقعیــت  ایــن 
کنیــم تاریــخ در منطقــه در حــال 
ــا و  ــزاع قدرت ه ــوده و ن ــرار ب تک
ــا اســامی و  ــی ب شــرکت های نفت
اشــکال جدید در منطقــه همچنان 
ــرکوب  ــا س ــکو ب ــه دارد. مس ادام
و  چچــن  مســلمانان  جنبــش 
اینگــوش تســلط خــود را بــر قفقاز 
تحکیــم و بــا ابــزار اشــغال قاراباغ 
و حمایــت از ایــروان و تهــران 
ــو  ــر باک ــار ب ــرم فش ــاد اه و ایج
دکتریــن حیاط خلــوت خــود در 
قفقــاز و دریــای خــزر را همچنــان 
ــی و  ــوریه، لیب ــه داده و در س ادام
کنتــرل نظامــی و اســتراتژیک بــر 
ــار  ــه فش ــی مدیتران ــای آب تنگه ه
ــه وارد  ــرای ترکی ــدی ب ــیار ج بس

می کنــد.

نظامــی  و  سیاســی  تقابــل   
یادشــده  بحــران  مراکــز  در 
ســرویس های  هدایــت  بــا 
ــف  ــورهای مختل ــی کش اطالعات
بــا اســامی متفاوتــی بــه نــام 
حــزب اهلل  داعــش  ک،  ک  پ 
در  نیابتــی  جنــگ  به صــورت 
حــال اجــرا بــوده و جمهــوری 
ترکیــه به ناچــار بــرای حفــظ 
ــا  تمامیــت ارضــی و بقــاء ملــی ب
ــروع  ــاع مش ــق دف ــتفاده از ح اس
ــی  ــتقیم نظام ــری مس وارد درگی
ــده  ــتی ش ــای تروریس ــا گروه ه ب

اســت.
نیــز  اســالمی  جمهــوری 
بقــا  دنبــال  بــه  درحالی کــه 
ــوان  ــی خــود اســت، به عن حکومت
کالن  منافــع  تأمین کننــده 
ــای  ــری پروژه ه ــه ای و مج منطق
جنــگ  در  لنــدن  و  مســکو 
ــه  ــوری ترکی ــه جمه ــی علی نیابت
و جمهــوری آزربایجــان نقــش 
برعهده گرفتــه  فعــال  بســیار 
ایجــاد  از  جلوگیــری  بــرای  و 
در  ملــی«  مقاومــت  »محــور 
سیاســت  جنوبــی  آزربایجــان 
ــتانه را  ــان نژادپرس ــرکوب عری س

می کنــد. دنبــال 
جمهــوری اســالمی در غــرب 
قراردادهــای  کــه  آزربایجــان 
اســتخراج  بــرای  را  درازمدتــی 
ــا  ــه ب ــکان تپ ــالی تی ــادن ط مع
امضــا  انگلیســی  شــرکت های 
ــب  ــر ترکی ــت تغی ــوده، سیاس نم
جمعیتــی و برهــم زدن تــوازن 
مناطــق  ایجــاد  و  سیاســی 
بحــران زده در غــرب آزربایجــان را 
جهــت کنتــرل »محــور مقاومــت 
ابــزار  بــا  آزربایجــان«  ملــی 
ــتی  ــای تروریس ــت گروه ه حمای
بشــدت  را  ماننــد »پ ک ک« 

می کنــد. دنبــال 
در شــرق آزربایجــان و پــروژه 

ســواحل  بــا  ارتبــاط  قطــع 
ــای  ــز دری ــتراتژیک و نفت خی اس
خــزر و ایجــاد دیــوار حائــل بیــن 
ــمالی و  ــان ش ــوری آزربایج جمه
ــر ترکیــب  ــزار تغیی ــا اب ــی، ب جنوب
به وســیله  منطقــه  جمعیتــی 
و  گیلــک  ناسیونالیســت های 
تالش هــا را پیــش بــرده و موضوع 
خودمختــار  جمهــوری  کذائــی 
ــا انتشــار نقشــه و  تالشســتان را ب
گروه هــای  تشــکیل  و  پرچــم 
نمــوده  مطــرح  مدیریت شــده 

ــت. اس
تهــران بــا قبــول رذالــت بــار 
مفــاد رژیــم حقوقــی دریــای 
اشــغال  از  حمایــت  و  خــزر 
»قارابــاغ« و قــرار دادن پایــگاه 
ســوم شــکاری همــدان در اختیــار 
روســیه و تبدیل شــدن »مدافعیــن 
ــه  ــالمی« ب ــوری اس ــرم جمه ح
ــش  ــای ارت ــن ه ــزدوران و لمپ م
روســیه در ســوریه و لیبــی تــالش 
ــیه«  ــاد روس ــا »اعتم ــد ت می کن
ــی  ــن تاریخ ــب و از دکتری را کس
در  روســیه  »حیاط خلــوت« 
ــاز محافظــت  ــای خــزر و قفق دری

ــد. کن
یعنــی اگــر بــه زبــان ســاده 
بخواهیــم موضــوع را بیــان کنیم، 
ــاء  ــات و بق ــی حی ــه تاریخ مجادل
ــاس  ــر اس ــه ب ــا در منطق ملت ه
قدرت هــای  درازمــدت  منافــع 

ــت. ــان اس ــی در جری جهان
1 - روس هــا بشــدت و به صــورت 
ــع خــود  ــدرت و مناف ــن از ق خونی

ــد ــه محافظــت می کنن در منطق
ــی  ــلط تاریخ ــس از تس 2 - انگلی
ــع  ــال و مناب ــادن ط ــر مع ــود ب خ
نفتــی و گازی در منطقــه بشــدت 

حفاظــت می کنــد
3 - اســرائیل در جنــگ بقــاء ملی 
خــود بــرای کنتــرل منابــع آبــی و 
ــادالت  ــی وارد مع ــترش ارض گس

شــده اســت.
4 - امریــکا در حــال تحکیــم 
و  امنیتــی  سیاســی،  قــدرت 
ــوزه  ــا و ح ــود در اروپ ــی خ نظام

نفتــی خلیــج عربــی اســت
ــاز  ــرای ب ــه ب ــن و فرانس 5 - چی
منطقــه  در  پــا  جــای  کــردن 
مشــغول راه انــدازی دســته های 

تروریســتی جدیــد هســتند
کشــور  به عنــوان  ترکیــه   -  6
مترقــی مســلمان، مجادله ســختی 
را بــرای بقــاء ملــی و حفــظ 
ــرد  ــش می ب ــی پی ــت ارض تمامی
و تنهــا متحــد تاریخــی اش باکــو 
ــه  ــاکن در منطق ــای س و تورک ه

ــتند هس
و  دگماتیســت  رهبریــت   -  7
دیکتاتــور جمهــوری اســالمی بــا 
انــواع ســرکوب و جنایت مشــغول 
تحکیــم قــدرت و حفاظــت از 
حاکمیــت فــارس در ایــران اســت.

8 - ارمنی هــا و کردهــا در تــالش 
هســتند حیــات و حاکمیــت خــود 

در منطقــه را برپــا کننــد.
یعنــی همــه ملــل در منطقــه 
بــرای تثبیــت حیــات و بقــاء 
ــش  ــی را پی ــه خونین ــی مجادل مل
ــن  ــی ای ــؤال اساس ــد و س می برن

ــه: ــت ک اس
مجادلــه حیــات و بقــاء ملــت 
آزربایجــان جنوبــی  تــورک در 

چگونــه پیــش مــی رود؟
ــه ای  ــن منطق ــه خونی  در مجادل
ــای  ــع قدرت ه ــظ مناف ــرای حف ب
جهانــی و حیــات و بقــاء ملت هــا، 
ــه  ــورک آزربایجــان تجرب ــت ت مل
ــر  ــت س ــی را پش ــن و تلخ خونی
کنونــی  مقطــع  در  و  گــذارده 
ــا  ــختی ب ــه س ــز مجادل ــخ نی تاری
اســتعمار ایران شــهری به پیــش 

می بــرد.
تشــکیالت های  و  نخبــگان   
جنوبــی  آزربایجــان  سیاســی 

جمهــوری  دولت هــای  و 
ترکیــه  و  شــمالی  آزربایجــان 
کــه بخشــی از »محــور مقاومــت 
جنوبــی«  آزربایجــان  در  ملــی 
ــای  ــا و پروژه ه ــند، از زوای می باش
ملــت  »حیــات  تهدیدکننــده 
ــد،  ــل دارن ــی کام ــورک« آگاه ت
واقعیت هــای  و  تحــوالت  امــا 
دیپلماتیــک، سیاســی، نظامــی، 
امنیتــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
و جهــان  منطقــه  بــر  حاکــم 
چنــان حســاس و شــکننده اســت 
کــه هــر گام اشــتباه، سســتی 
ملــی  مبــارزات  در  ضعــف  و 
بــرای  جبران ناپذیــری  ضربــه 
ــای  ــی تورک ه ــاء مل ــات و بق حی

آزربایجــان خواهــد بــود.
در  آزربایجــان  ملــی  حرکــت 
و  قدرت هــا  منافــع  تقابــل 
ــا  ــاء ملت ه ــات و بق ــه حی مجادل
به عنــوان بــازوی فعــال ملــت 
ــز  ــاره ای ج ــورک آزربایجــان چ ت
شکســتن پوســته ســنتی و خــروج 
از دور باطــل و کهنــه خــود نــدارد 
از  جدیــدی  فــاز  وارد  بایــد  و 
مبــارزه و ایجــاد »محــور مقاومــت 
اســتراتژی و عمــل  بــا  ملــی 

ــود. ــد« ش واح
و  نویــن  راه  نقشــه  ترســیم 
تقویــت پلتفرم هــای همــکاری 
از  سیاســی  گروه هــای 
ــی  ــی و میدان ــای ایجاب ضرورت ه
فــاز جدیــد مبــارزه و ایجــاد محور 
ــتراتژی و  ــا اس ــی ب ــت مل مقاوم
عمــل واحــد اســت. به عنــوان 
آزربایجــان  ملــی  حرکــت 
هرچقــدر هــم از طــرف جمهوری 
ــال  ــر معلوم الح ــالمی و عناص اس
خیانــت  بــه  پیاده نظــام  و 
جــز  چــاره ای  شــویم،  متهــم 
البی گــری  در  تمرکــز  و  ورود 

نداریــم. بین المللــی 
حرکــت ملــی آزربایجــان در تقابل 
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منافــع قدرت هــا بایــد بــه دنبــال 
ــان  ــی آزربایج ــاء مل ــات و بق حی
اعتمــاد  کســب  بــا  و  باشــد 
جهــان  در  ســنتی  بازیگــران 
سرنوشــت  تعییــن  منطقــه،  و 
آزربایجــان  تورک هــای  ملــی 
را تضمین کننــده منافــع همــه 

ــد. ــوان کن ــا عن نیروه
تجربیــات دویســت ســال گذشــته 
ــل  ــال قب ــخ 41 س ــه تل و تجرب
تحــوالت  و  ســولدوز  وقایــع 
گروه هــای  فعلــی  حضــور  و 
تروریســتی فعــال در غــرب و 
شــرق آزربایجــان فاکتــور ترســیم 
ــن و ایجــاد محــور  نقشــه راه نوی
مقاومــت ملــی بــا اســتراتژی 
حرکــت  در  واحــد  عمــل  و 
و  جــدی  را  آزربایجــان  ملــی 
ــا تکــرار  ــر کــرده اســت. ب جدی ت
انتخاباتــی  کهنــه  بازی هــای 
و  حیــات  نمی تــوان  دیگــر 
بقــاء ملــی و تمامیــت ارضــی 
آزربایجــان را تضمیــن نمــود و 
بــا ورود بــه فــاز جدیــد مقاومتــی 
بایــد »حــق دفــاع مشــروع و 
تشــکیالت های  ســازمان دهی 
عملــی  و  تئوریــزه  حرفــه ای« 

ــود. ش
اصــرار بــر حــق تعییــن سرنوشــت 
و تمامیــت ارضــی آزربایجــان، 
تشــکیالت های  ســازمان دهی 
بــرای  آمادگــی  و  حرفــه ای 
ــروع  ــاع مش ــق دف ــتفاده از ح اس
و البی گــری فعــال بین المللــی 
تنهــا راهــکار حفــظ حیــات و 
بقــاء ملــی در آزربایجــان جنوبــی 

ــت. اس

جنگ نقده، بخشی از 
کالن پروژه منطقه ای

یاشار قیزیل باش - عضو هیئت مؤسس و شورای مرکزی کمیته 

مردمی دفاع از غرب آذربایجان

بــدون اغــراق جنــگ نقــده نقطــه 
ــه اســت  ــخ منطق ــی در تاری عطف
در  اتفاقــات  از  بســیاری  کــه 
ــی و  ــان غرب ــتان های آذربایج اس
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــتان را تح کردس
داده و در آن برهــه به عنــوان یــک 
شــاخص در معــادالت و تحــوالت 
ــای  ــه ایف ــی ب ــی و سیاس اجتماع
نقــش پرداختــه اســت. در جنــگ 
نماینــدگان  و  رســانه ها  نقــده 
ــه منطقــه آمــده  حکومتــی کــه ب
ایــن  کرده انــد  ســعی  بودنــد 
جنــگ را یــک جنــگ برادرکشــی 

ــد. ــان دهن ــخصی نش و ش

ــاج  ــدر ح ــد ص ــال احم ــرای مث ب
ســید جــوادی، وزیــر وقــت کشــور 
بــا انتشــار اطالعیــه ای گفتــه 
اســت:»به کلیــه افــراد و طرفیــن 
درگیــر اخطــار می شــود کــه جــداً 
ــورد  دســت از برادرکشــی و زدوخ
تــا  درصورتی کــه  بردارنــد... 
ســاعت چهــار عصــر روز یکشــنبه 
درگیــری  بــه  اردیبهشــت  دوم 
خــود خاتمــه ندهنــد، ناچــار ارتش 
ــدا  ــرای ج ــالمی ب ــوری اس جمه
کــردن طرفیــن دعــوا از یکدیگــر 
وارد  خونریــزی  از  جلوگیــری  و 
عمــل خواهــد شــد«، گویــی یــک 

ــت. ــی اس ــوای خیابان دع
سرلشــگر ناصــر فربــد رئیــس 
ــی  ــز اظهارات ــش نی ســتاد کل ارت
و  دارد  را  کشــور  وزیــر  شــبیه 
ــف  ــی را متوق ــد برادرکش می گوی
کنیــد اگــر متوقــف نشــود ارتــش 
ــع:  ــد )منب ــد ش ــل خواه وارد عم
روزنامــه کیهــان مورخــه 58/2/1(

از  نمونــه  دو  فقــط  این هــا 
اظهارنظــر مســئولین آن موقــع 
ــامان  ــرایط نابس ــد. در آن ش بودن
کشــور و جنــگ قــدرت کــه 
ــم  ــی اع ــای انقالب ــن گروه ه مابی
حزب اللهی هــا،  چپی هــا،  از 
در  تهــران  در   ... و  مجاهدیــن 
ــی  ــع اطالعات ــود، منب ــان ب جری
عوامــل  خــود  ایــران  دولــت 
ــرات  ــتی دموک ــک تروریس گروه
ــعی  ــذا س ــد و ل ــتان بودن کردس
را  نقــده  جنــگ  می کردنــد 
کننــد.  عنــوان  برادرکشــی 
ــی و  ــل اصل ــی از عوام ــاًل یک مث
ــه  ــده ک ــگ نق ــذار در جن تأثیرگ
دســتان و افــکار پلیــدش بــه خون 
مــردم نقــده آغشــته اســت شــیخ 
ــه و  ــینی امام جمع ــن حس عزالدی
ــاد  رئیــس شــورای اســالمی مهاب
ــملوی  ــراه قاس ــه هم ــه ب ــود ک ب
ــت ها  ــری تروریس ــکار رهب جنایت
را بــر عهــده داشــتند. درحالی کــه 
ــر  ــزار نف ــت ه ــا بیس ــن دو ب ای
ــد  ــوده بودن ــه نم ــده حمل ــه نق ب
دلیرانــه  مقاومــت  بــا  وقتــی 
مــردم قهرمــان و آگاه ســولدوز 
ــخص  ــه ش ــوند ب ــه می ش مواج
آیــت الــه خمینــی، آیــت الــه 
طالقانــی و مهنــدس بــازرگان 
می گویــد:  و  می زنــد  تلگــراف 
ــک  ــه تحری ــل ب ــد روز قب »از چن
و  ارتجــاع  عوامــل  از  عــده ای 
ــی  ــالف و جنگ ــالب، اخت ضدانق
ــرد و  ــاکنان ک ــن س ــته بی ناخواس
تــرک شهرســتان نقــده بــه وجــود 
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آمــده کــه ممکــن اســت لطمــات 
جبران ناپذیــری بــه طرفیــن و 
ــران  ــق ای ــتین خل ــالب راس انق
اتخــاذ  در  دارد  تقاضــا  باشــد، 
تدابیــر شایســته اقــدام مقتضــی و 
عاجــل معمــول فرماییــد.« )منبع: 
روزشــمار جنــگ ایــران و عــراق، 
زمینه ســاز پیدایــش نظــام جدیــد، 
نخعــی،  هــادی  اول،  کتــاب 
حســین یکتــا، مرکــز اســناد دفــاع 

.)730-731 ص  مقــدس، 
ایــن پیــام عزالدیــن حســینی 
ــی  اســت یعنــی همــان ضدانقالب
کــه بــه دســتور او و قاســملو 8 روز 
پــس از انقالب 57 پــادگان مهاباد 
ــده  ــه نق ــد و ب ــارت می کنن را غ
ایــن کالش  می کننــد،  حملــه 
اکنــون می گویــد کــه نگــران 
می گویــد  و  اســت  انقــالب 
جنــگ بیــن ســاکنین کــرد و 
تــرک نقــده اتفــاق افتــاده اســت، 
ــان  ــه کیه ــه در روزنام درحالی ک
مورخــه 58/2/1 و گزارش هــای 
ــداد  ــود دارد تع ــه وج ــری ک دیگ
کــه  را  کــرد  تروریســت های 
ــت  ــه تح ــقز و بان ــاد و س از مهاب
لــوای حــزب دموکرات کردســتان 
ــد  ــوده بودن ــه نم ــده حمل ــه نق ب
تــا 20 هــزار  بیــن 13 هــزار 
ــن  ــد. همی ــوان نموده ان ــر عن نف
از  پــس  حســینی  عزالدیــن 
ــگ  ــز در جن ــت تحقیرآمی شکس
بی کفایتــی  دلیــل  بــه  نقــده 
مســئولین وقــت منطقــه و دولــت 
ضــد ترکــی کــه در کشــور حاکــم 
ــه  ــد از مهلک ــاً می توان ــود تقریب ب
ــخ  ــد، او در تاری ــدا کن ــات پی نج
ــا خبرگــزاری فرانســه  58/2/25 ب
مصاحبــه می کنــد و ایــن بــار 
خواســته خــود را کــه خودمختاری 
اســت در عرصــه بین المللــی نیــز 
مطــرح می کنــد )منبع:خبرگــزاری 
ویــژه  گزارش هــای  پــارس 

نشــریه شــماره 52، 25،2،58 ص 
2( و حتــی حامیــان وی در دولــت 
دانشــگاه  در  برایــش  موقــت 
ــخنرانی  ــک س ــران ی ــریف ته ش

می دهنــد. ترتیــب 
 وقتــی در تهــران در مورخــه 
58/2/29 یعنــی حــدود 21 روز 
در  توطئه شــان  دفــع  از  پــس 
ــر  ــا بیســت هــزار نف ــده کــه ب نق
تروریســت پــا بــه فــرار گذاشــتند، 
در مصاحبــه بــا خبرنــگاران جملــه 
ملیحــی بــه زبــان مــی آورد و 
می گویــد »جنــگ زشــت اســت« 
و زمانــی کــه خبرنــگاران از او 
ــتان  ــا را کردس ــند کجاه می پرس
حــق  آن  بــرای  و  می دانیــد 
می خواهیــد؟  خودمختــاری 
ــه  ــا ک ــر ج ــد: ه ــخ می ده پاس
خلــق کــرد در آن متمرکــز باشــد 
مــا آن را کردســتان می دانیــم 
ــه  ــش حمل ــه ارت ــن ب و همچنی
می کنــد و می گویــد در جنــگ 
ــود و  ــرف نب ــش بی ط ــده ارت نق
باعــث نابــودی کردهــا شــد و 
ــی از  ــه بخش ــد البت ــاره می کن اش
ــد و  ــک کردن ــا کم ــه م ــش ب ارت
پاســداران  از  به خصــوص مــن 
شــدند  اعــزام  تهــران  از  کــه 
سپاســگزاری می کنــم. )منبــع: 
روزشــمار جنــگ ایــران و عــراق، 
جلــد دوم، بحــران خوزســتان، 
چــاپ 1377، صفحــه 205-206(

صدهــا ســند و مــدرک در دســت 
اســت کــه حــزب تروریســتی 
دموکــرات کردهــا بــا اشــغال نقده 
بــه دنبــال احاطــه و اشــرافیت بــر 
ــت  ــاد حکوم ــت ایج ــه جه منطق
و  بودنــد  خــود  خودمختــاری 
دراین بیــن عــالوه بــر دولت هــای 
خارجــی بخشــی از دولــت حاکــم 
ــز از آن هــا حمایــت  ــران نی ــر ای ب
ــه  ــت جانان ــا مقاوم ــد، ام می کردن
و تاریخ ســاز ســولدوزیان قهرمــان، 

ــا  نقشــه بســیاری از تاریک خانه ه
را نقــش بــر آب نمــود. در همــان 
اشــغال  راســتای  در  و  ایــام 
آذربایجــان  غــرب  منطقــه 
ترک هــای پیرانشــهر کــه حــدود 
را  شــهر  جمعیــت  درصــد   70
تشــکیل می دادنــد بــا تجمــع 
تروریســت ها و تهدیــد مجبــور 
ــه و کاشــانه خــود  ــرک خان ــه ت ب
ــه  ــتند ب ــچ گاه نتوانس ــدند و هی ش
ــد کــه شــرح  شــهر خــود بازگردن
آن در ایــن مقــال نمی گنجــد.

آنچــه منظــور از طــرح مــوارد 
کــه  اســت  ایــن  بــود  فــوق 
ملــی  حرکــت  در  عــده ای 
آذربایجــان و مردمــی کــه شــاید 
ــه  ــی و البت ــخ خوان ــت تاری فرص
نداشــته اند  تاریــخ  تحلیلگــری 
رســانه ای  قــدرت  دلیــل  بــه 
ــده را  ــگ نق ــردی جن ــزاب ک اح
ــد  ــداد می کنن ــه قلم ــک حادث ی
ــه موضــوع  و نگاهــی ســطحی ب
ــت  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد؛ ام دارن
ــه نقــده و حــوادث قبــل  حملــه ب
و بعــدازآن بخشــی از پــروژه کالن 
تشــکیل دولــت کــردی در منطقه 

ــت. اس
حتــی  نکرده ایــم  فرامــوش 
فــردی  کــه  محمــد  قاضــی 
ــود  ــده ب ــادی و دنیادی ــاً ع تقریب
در برهــه ای کــه زیــر نظــر فرقــه 
ــرات آذربایجــان و شــخص  دموک
ــاد را  ــوری مهاب ــه وری، جمه پیش
تشــکیل داده بــود در اتــاق کارش 
نقشــه بزرگــی کــه در انگلســتان 
دیــوار  بــه  بــود  چاپ شــده 
ــدود  ــه در آن ح ــود ک ــه ب آویخت
ــه و  ــی را از ترکی ــتان خیال کردس
عــراق تــا خلیــج عــرب را نشــان 
ــملو  ــر قاس ــرادی نظی ــی داد. اف م
نــوادگان  و عزالدیــن حســینی 
ــتند  ــان هس ــاده خواه ــان زی هم
ــق  ــتای تحق ــاً در راس ــه دقیق ک

کــه  خیالی شــان  آرزوهــای 
ــی  ــز حام ــزرگ نی ــت ب ــد دول چن
ــت  ــتند حرک ــوده و هس ــا ب آن ه

می کردنــد.
قبل هــا حوالــی ســال 1385 در 
ــوار  ــاد دی ــرح ایج ــه ای »ط مقال
حائــل« را مطــرح نمــودم و در 
آن مقالــه بــه همیــن پــروژه 
اشــاره شــده اســت. طــرح ایجــاد 
دیــوار حائــل کــه تضعیــف و 
ــدف  ــرک را ه ــان ت ــودی جه ناب
ــدرت  ــاز اول باق ــرار داده، در ف ق
ــا  ــمنان ترک ه ــط دش ــام توس تم
اجــرا شــد، یعنــی اشــغال منطقــه 
ــل در  ــوار حائ ــاغ و ایجــاد دی قاراب
ــا از اورال  ــرزمین ترک ه ــب س قل
ــه شــکلی  ــاز دوم ب ــکان، ف ــا بال ت
ــرا  ــراق اج ــمال ع ــص در ش ناق
شــد امــا مداخلــه به موقــع دولــت 
ترکیــه و اجــرای سیاســت های 
ــه  ــه خاورمیان ــردی در منطق راهب
ــط  ــه توس و احســاس خطــری ک
ــل حضــور  ــه دلی ــران ب ــت ای دول
بی رویــه و خطرنــاک اســراییل 
ــع  ــد مان ــود آم ــه وج ــل ب در اربی
ــرق  ــمال ش ــل ش ــغال کام از اش
و  کرکــوک  به ویــژه  عــراق 

ــد. ــا ش ــط کرده ــل توس موص
ــاز ســوم ایــن کالن   متأســفانه ف
ــز در غــرب آذربایجــان  ــروژه نی پ
و شــرق ترکیــه بشــدت در حــال 
ــرم  ــغال ن ــی اش ــت و گوی اجراس
اســتان آذربایجــان غربی بــا چراغ 
ــر  ــم ب ــای حاک ــبزهای دولت ه س
ــه  ــترکی ک ــع مش ــران و مناف ای
ــا  ــی از ابرقدرت ه ــا برخ ــران ب ای
و قدرت هــای منطقــه ای نظیــر 
و  روســیه  اســراییل،  آمریــکا، 
اروپــا دارد در حــال اجراســت. 
البتــه نبایــد فرامــوش نمــود کــه 
دولت هــای  تمامــی  دیــدگاه 
یــک  کردهــا  بــه  فوق الذکــر 
دیــدگاه ابــزاری نیــز بــوده اســت. 

ازنظــر ایــن دولت هــا کردهــا 
تروریســتی  گروهک هــای  و 
و مسلحشــان بســان ســربازان 
کــه  هســتند  ارزان قیمتــی 
ایــن  در  دارنــد.  تاریخ مصــرف 
وادی نیــز بــرای تحت فشــار قــرار 
دادن دولت هــای عــراق، ســوریه، 
ایــران و ترکیــه و باهــدف تقویــت 
ــی خــود، گســترش عمــق  هژمون
ــت  ــه دس ــتراتژیک و ب ــوذ اس نف
ــه  ــروت بیشــتر ک ــع ث آوردن مناب
بــه عمــل  نفــت  از چاه هــای 
می آیــد همــواره در ســده معاصــر 
تشــکیل  بــرای  تالش هایــی 
ــت کــردی در منطقــه انجــام  دول
ــحال  ــز خوش ــا نی ــد، کرده داده ان
و مســرور امــا در پــرده آخــر 
ــت. ــده اس ــی کاله مان ــان ب سرش

بــا مجمــوع مــوارد فــوق کــه بــه 
ــم  ــی بســیار خالصــه تقدی صورت
ــا در  ــر کرده ــد، خط ــور ش حض
آذربایجــان و دنیــای تــرک بســیار 
ــا  ــا ت ــاید آن ه ــت. ش ــدی اس ج
ده هــا ســال دیگــر نتواننــد در 
ــود  ــرای خ ــان ب ــی آذربایج اراض
امــا  دهنــد  تشــکیل  دولتــی 
ــا  ــه آن ه ــاده خواهان ــات زی اقدام
ــرب  ــه توســعه نیافتگی غ ــاً ب قطع
ــت  ــد و امنی ــان می انجام آذربایج
ــدی  ــش ج ــا چال ــه را ب در منطق
ــه  ــت و منطق ــوده اس ــه نم مواج
ــرار  ــی ق ــت جنگ ــواره در حال هم

دارد.
پیــام  کردهــا،  بــه  مــا  پیــام 
ــد  ــت، تأکی ــانیت و آزادی اس انس
ــر همزیســتی مســالمت آمیز  ــا ب م
و احتــرام اســت، مــا بــا آرزوهــای 
هیــچ ملتــی مشــکلی نداریــم امــا 
ــه خــاک و وطــن خــود  نســبت ب
ــن  ــم و ای ــل داری ــی بی بدی تعصب
خاک و ســرزمین را بســان ناموس 
خــود می پنداریــم. مــا ماننــد افــراد 
ســخیف الفکــری نظیــر عزالدیــن 

حســینی و دیگــر افراطیــون کــرد 
تــرک  جــا  هــر  نمی گوییــم 
ــت،  ــان اس ــا آذربایج ــد آنج باش
ــن منطــق جنــگ محــور و  ــا ای ب
زیــاده خواهانــه و دیوانــه وار آنــگاه 
ــی از  ــاًل بخش ــم مث ــد بگویی بای
شــهرهای آلمــان، ســوئد، آمریــکا 
آنجــا  بــه  ترک هــا  کــه   ... و 
ــان  ــد آذربایج ــرت نموده ان مهاج

ــتند. هس
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ــت مهاجــر در غــرب  ــا اقلی کرده
مــا  کــه  هســتند  آذربایجــان 
آن هــا را انــکار نمی کنیــم امــا 
ــه  آن هــا اجــازه هتــک حرمــت ب
ــول  ــد. بق ــام آذربایجــان را ندارن ن
دانشــمند  ســیداف،  میرعلــی 
شــهیر  اسطوره شــناس  و 
کتاب هــا  کــه  آذربایجانــی 
معتبرتریــن  در  مقاالتــش  و 
دانشــگاه های جهــان تدریــس 
آذربایجــان  ملــت  می شــوند، 
ملتــی مهربــان و ازلحــاظ فلســفی 
انسان گراســت امــا در بزنگاه هــای 
تاریخــی همــواره تاریخ ســاز بــوده 
ــن  ــه ای ــن جمل ــا همی ــت. ب اس
مقالــه را بــه پایــان می بریــم 
کــه بــرای تمامــی ملــل و اقــوام 
آذربایجــان  و  قائلیــم  احتــرام 
ــع آزادی  ــون و مداف ــواره کان هم
اســت،  بــوده  و عدالت خواهــی 
و  یاوه ســرایان  مقابــل  در  امــا 
ــول آن شــاعر  ــان بق ــاده خواه زی
اورمــوی در روی خــاک نــه در 
ــم. ــا داری ــان ج ــاک برایش زیرخ
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کشتار مردم بی دفاع 
سولدوز به دست حزب 

دمکرات
آیدین ماراالنلی سخنگوی تشکیالت راه ملی

را  تاریخــی  رویــداد  کمتــر 
کــه  داشــت  ســراغ  می تــوان 
فکــری  مختلــف  طیف هــای 
اتفاق نظــر  آن  در  اجتماعــی  و 
داشــته باشــند؛ زیــرا کســانی کــه 
ــت و قصــدی دســت  ــر نی ــه ه ب
ــد،  ــوادث می زنن ــت آن ح ــه ثب ب
ــل دارا  ــه دلی ــراً ب ــفانه اکث متأس
بــودن تعصــب و گرایش هــای 
فکــری و یــا مناســبات و تعلقــات 
ــای خــاص  ــی پیش داوری ه و حت
خویــش، رویدادهــا را نــه آن گونــه 
کــه بــوده، بلکــه آن چنان کــه 
ــر  ــته تحری ــه رش ــد ب می خواهن
ــی و  ــر کس ــد؛ و کمت درمی آوردن

یــا کســانی هســتند کــه بــه دوراز 
تعصــب و تأثــر، اتفاقــات و وقایــع 
ــس  ــوده منعک ــه ب ــه ک را آن گون
ــه  ــد و هرچ ــا می کنن ــرده و ی ک
ــر  ــه قدیمی ت ــوع حادث ــان وق زم
می شــود بــه دلیــل تحریفــات 
نیــز  آن  تشــخیص  داده شــده، 

می گــردد. پیچیده تــر 
روشــن تر  بــرای  اینجــا  در 
ــه  ــد نمون ــه چن شــدن موضــوع ب
ــه در  ــی ک ــوادث و رخدادهای از ح
افتــاده  اتفــاق  دوران خودمــان 
و بعضــاً خودمــان  هــم شــاهد 
ــم  ــم و ه ــا بوده ای ــر آن ه و ناظ
ــم و  ــند و فیل ــی س ــدازه کاف به ان

ــرار  ــوم ق ...از آن در دســترس عم
می کنیــم: اشــاره  دارد 

الف- انقالب بهمن ۱۳۵۷
ــه  ــورد ب ــن م ــت در ای ــی اس کاف
رژیــم،  هــواداران  دیدگاه هــای 
ــی،  ــای فدائ ــن، چریک ه مجاهدی
ــا،  ــریعتی، توده ای ه ــواداران ش ه
ســلطنت طلبان  کــرد،  احــزاب 
و نیــز دیدگاه هــای متفــاوت و 
ــی متضــاد در داخــل حرکــت  حت
ملــی نیم نگاهــی بیندازیــم تــا 
ــر  ــه ه ــه چگون ــردد ک ــن گ روش
ــاس  ــر اس ــه ای ب ــف و اندیش طی
ایدئولــوژی خــود، انقــالب بهمــن 
ــد، یکــی آن را  ــل می نمای را تحلی
ــت  ــق حاکمی ــی در تحق اراده اله
مســتضعفان، دیگری آن را ناشــی 
از شکســت امپریالیســم در منطقه، 
آن یکی تســلط دوباره امپریالیســم 
بــر منابــع و ملــل منطقــه و... 

می دانــد!

ب- جنگ ایران و عراق
در ایــن مــورد بخصــوص نیــز 
رژیــم  هــواداران  درحالی کــه 

بــرای  الهــی  نعمــت  را  آن 
ــق  ــت و از مصادی ــت حاکمی تثبی
ــاد  ــل و نم ــر باط ــق ب ــه ح غلب
تجــاوز  برابــر  در  مقاومــت 
بیگانــه می داننــد، دیگــران آن 
ــه  ــرای ب ــم ب ــه امپریالیس را توطئ
ــالب ضــد  انحــراف کشــاندن انق
ــده ای  ــا و ع ــتی خلق ه امپریالیس
آن را طرحــی کامــاًل هدایت شــده 
ــاع  ــی ارتج ــلط عمل ــت تس جه
ــر  ــرکوب بهت ــکان س ــاد ام و ایج
و  بنــام  مردمــی  خواســت های 
و  جنگــی«  »وضعیــت  بهانــه 
می داننــد... مقــدس«  »دفــاع 

ســربازان و اشــخاص کشته شــده 
درحالی کــه  نیــز  را  جنــگ  در 
ــان«  ــهید« و »قهرم ــده ای »ش ع
و »مدافعــان کشــور« می داننــد 
را  آن هــا  دیگــری  عــده 
»مــزدوران معــدوم شــده رژیــم« 
و یــا درنهایــت کشته شــدگانی 
بــرای  کــه  می داننــد 
جنگ افــروزی  و  توســعه طلبی 
رژیــم »قربانــی« شــده اند و... .

ــه یادشــده  ــره واقع ــد دو فق همانن
حادثــه  متأســفانه  بــاال،  در 

ــده«، در  ــولدوز »نق ــراش س دل خ
ــن  ــزو همی ــز ج ــال 1358 نی س
ــرات  ــه نظ ــت ک ــی اس رویدادهای
ــورد  ــی در م ــی و متناقض متفاوت
ــه  ــامل س ــه ش ــود دارد؛ ک آن وج
گرایــش عمــده و کامــاًل متفــاوت 

ــت: اس
 - احــزاب کــرد و نیــز طیف هــای 
ــاً دیگــر  حامــی آن هــا کــه عمدت
ــژه  ــم و به وی ــف رژی احــزاب مخال
گروه هــای به اصطــالح چــپ را 

ــردد. ــامل می گ ش
از  بخشــی  و  رژیــم   -
ملــی  تشــکیالت های حرکــت 
تأثیــر  تحــت  متأســفانه  کــه 
ــد. ــتم قرارگرفته ان ــات سیس تبلیغ

- افــراد و گروه هــای مســتقل 
تشــکیالت های  از  بخشــی  و 

ــی. ــت مل حرک

۱( احزاب کرد و حامیانشان
هســتند  مدعــی  گــروه  ایــن 
دلیــل  بــه  سال هاســت  کــه 
اشــغالگرانه  سیاســت های 
ســرزمین های  دولت هــا، 
ــوم  ــورد هج ــا م ــی کرده تاریخ

بــا  آن  مردمــان  و  واقع شــده 
کشــتار،  و  اجبــاری  کوچ هــای 
ــل  ــه دلی ــا ب ــده اند؛ ام پراکنده ش
ــی و روح  ــعور مل ــودن ش ــاال ب ب
سال هاســت  آزادی خواهانــه، 
مرکــزی  دولت هــای  بــا  کــه 
ــه  ــد ب ــا بتوانن ــر می باشــند ت درگی
ــکیل  ــا تش ــه همان ــان ک آرزویش
و  بــزرگ  کردســتان  دولــت 

یکپارچــه اســت برســند.
انقــالب بهمــن و فروپاشــی رژیــم 
ــرای  ــی را ب ــت تاریخ ــز فرص نی
ایــن گروه هــا بــه وجــود آورد 
ــردن  ــراه ک ــیج و هم ــا بس ــا ب ت
ــا  ــرف پادگان ه ــان و تص مردمش
و مســلح کــردن آن هــا، بــا بیرون 
رانــدن رژیــم و مهاجران اشــغالگر 
ــه آن هــا  ــه گفت ــی کــه ب »تورکان
در دوران تســلط حاکمیت هــای 
ــه  ــان ب ــژه صفوفی ــورک و به وی ت
ــه  ــا ب ــت غصــب اراضــی آن ه نی
ایــن مناطــق کوچانــده شــده اند« 
از  اشــغالی  بخــش  بتواننــد 
ــا  ــد؛ ام ــان را آزاد نماین سرزمینش
بــا مقاومــت رژیــم و تــورکان 
مواجهــه شــده و توســط مــال 
حســنی و خلخالی هــا قتل عــام 

ــدند. ش
کــه  می کننــد  ادعــا  آن هــا 
ایــن رژیــم و تــورکان بودنــد 
صلح آمیــز  میتینــگ  کــه 
ســولدوز را بــه خــاک و خــون 
مــردم  کشــتار  بــا  و  کشــیده 
کــرد  غیرنظامــی  و  بی ســالح 
اصلــی  عاملیــن  و...  قارنــا  در 
ــه  ــزی در »منطق ــگ و خونری جن
ــی  ــی خیل ــه عبارت ــتان« ک کردس
معنادارتــر از »منطقــه کردنشــین« 

شــده اند. اســت، 
آن هــا فرمــان وقــت خمینــی دایر 
ــودن  ــر ب ــم کاف ــاد و حک ــر جه ب
کردهــا را نشــانه دشــمنی و کــرد 
کشــی ســازمان یافته از ناحیــه 

15 14



ــتگان  ــادی و وابس ــت و ای حاکمی
تــورک آن می داننــد.

نیروهــای به اصطــالح اپوزیســیون 
رژیــم! نیــز بــا قبــول چشم بســته 
ــردی،  ــزاب ک ــای اح ــام ادعاه تم
جهــت ضربــه زدن بــه رژیــم 
جنایت هــای  از  باآب وتــاب 
نوشــتند.  حامیانــش  و  رژیــم 
ــورکان  ــت از ت ــراً به صراح »ظاه
بــا علــم  امــا  نــام نمی برنــد 
ــی  ــنی و خلخال ــال حس ــردن م ک
و ترســیم وضعیــت ژئوپولیــک 
منطقــه و هویــت مــزدوران وقــت 
رژیــم در منطقــه درگیــری معلــوم 
می شــود کــه چــه کســانی را 

هــدف قــرار داده انــد.«

از  بخشــی  و  رژیــم   )۲
حرکــت  تشــکیالت های 
ملــی کــه متأســفانه تحــت 
ــتم  ــات سیس ــر تبلیغ تأثی

قرارگرفته انــد
ــای  ــان رویداده ــف بابی ــن طی ای
حــزب  جنایــات  و  ســولدوز 
ــت  ــو و مقاوم ــرات از یک س دمک
مــردم و مــال حســنی و پاســداران 
از ســوئی، تــالش می کنــد تــا 
ــم و  ــورک را رژی ــت ت ــی مل ناج

ــد. ــان بدهن ــزدوران آن نش م
تــا  می کننــد  تــالش  آن هــا 
تــورکان آزربایجانــی را بــه دلیــل 
ــمی و  ــد رس ــودن، متح ــیعه ب ش
ــا  ــان داده و ب ــم نش ــی رژی طبیع
کــرد  تروریســت های  معرفــی 
به عنــوان دشــمن مشــترک رژیــم 
ترســاندن  نیــز  و  تورک هــا  و 
از  آزربایجــان  تــورک  ملــت 
اهــداف توســعه طلبانه آن هــا کــه 
صدالبتــه قابل انــکار هــم نیســت، 
آن هــا را نــه باهــدف نجــات ملت 
ــت آزربایجــان  ــا محوری ــورک ب ت
جنوبــی بلکــه باهــدف دفــاع 
ــه  ــور ب ــم! مجب ــت رژی از تمامی

ــت  ــت از حاکمی همراهــی و حمای
بنماینــد. سیاســت هایش  و 

محقــق  هــر  حال آنکــه 
اگــر  کــه  می دانــد  بی طرفــی 
هماننــد  روســتاهایی  اتفاقــات 
به اصطــالح  حکــم  و  »قارنــا« 
ــتن  ــر دانس ــی و کاف ــاد خمین جه
ــتار  ــد کش ــود، بی تردی ــا نب کرده
ــی  ــره واقع ــولدوز، افشــاگر چه س
و اهــداف اســتیالگرانه احــزاب 
آن  از  مانــع  و  شــده  کــردی 
تروریســت ها  کــه  می گردیــد 
ــردم  ــتار م ــی، کش ــا مظلوم نمائ ب
اشــغال  و  تــورک  بی دفــاع 
توجیــه  را  سرزمین هایشــان 

نماینــد.
متأســفانه بخشــی از نیروهــای 
داخــل حرکــت ملــی نیــز تحــت 
ــکار  ــی اف ــن مهندس ــر همی تأثی
ــد کــه  ــوز هــم گمــان می کنن هن
کردهــا تنهــا دشــمن اصلــی ملت 
ــم  ــت رژی ــورک هســتند و ماهی ت
تهــران را نــه دشــمن بلکــه یــک 
سیســتم ناکارآمــد سیاســی وانمود 
کــرده و در مقاطعــی همیــن رژیم 
ــداد  ــورک قلم ــت ت ــی مل را حام
می کننــد! بــه همیــن خاطــر، 
ــتایش  ــنی را س ــال حس ــا م آن ه
و او را مدافــع مــردم در مقابــل 
توســعه طلبی کردهــا می داننــد. 
غافــل از آنکــه در دوران او نه تنهــا 
کردهــا تضعیــف نشــدند بلکــه بــا 
مشــروعیت بیشــتر بین المللــی 
ــان  ــرب آزربایج ــه و در غ مواجه
ــرده و  ــوذ ک ــته نف ــش از گذش بی
بــا کوچ هــای برنامه ریزی شــده 
ــه  ــی را ب ــت جمعیت ــتند باف توانس

ــد. ــر دهن نفــع کردهــا تغیی
ایــن دوســتان به جــای علــت 
ــه  ــا ب ــته و ی ــول گش ــال معل دنب
بــه  توجــه  به جــای  عبارتــی 
ــه شــکل  ــا ب ــم، تنه ــت رژی ماهی
جمهــوری  سیاســت  ظاهــر  و 

ــی  ــوده و حت ــه نم ــالمی توج اس
مشــروعیت آن را در خصــوص 
حــق اعمــال حاکمیــت بــر ملــت 
ــه نتیجــه  ــاور کــرده و ب ــورک ب ت
ــا گســترش کردهــا  کار کــه همان
در آزربایجــان و حمایــت از آن هــا 
و ســوریه  عــراق  و  ترکیــه  در 
جهــت اجرائــی کــردن اهدافشــان 
توجــه کافــی و منطقــی و منطبــق 
ــد. ــدارک نمی کنن ــه و م ــا ادل ب

گروه هــای  و  افــراد   )۳
از  بخشــی  و  مســتقل 
حرکــت تشــکیالت های 

ــژه  ــناخت وی ــا ش ــف ب ــن طی ای
خویــش از اهــداف دولت هــای 
گیــری  بــکار  و  اســتعماری 
دســت آموزی  مهره هــای 
ــزدور  ــزاب م ــم و اح ــد رژی همانن
قدرت هــای  توســط  کــردی 
خــوب  بین المللــی،  ســلطه گر 
و  درگیــری  کــه  می داننــد 
ــًا  ــا صرف دعواهــای زرگــری آن ه
جهــت رد گــم کــردن و فریفتــن 
ملــت تــورک آزربایجــان جنوبــی 
و دیگــر ملــل تحــت ســتم و 
ــان  ــی جه ــه و حت ــد منطق دربن
اســت؛ زیــرا خــوب می داننــد 
و  درگیــری  چنیــن  اگــر  کــه 
ــر  ــوده و اگ ــری نب ــمنی ظاه دش
ــا  ــن آن ه ــلطه و عاملی ــام س نظ
ــت  ــل مل ــر در مقاب ــق و براب متف
تــورک صف آرائــی می کردنــد، 
هــم مــردم آزربایجــان مســلماً بــا 
ــلح  ــود مس ــه ب ــه ای ک ــر هزین ه
می شــدند و بــا شــعار »یــا آزادلیق 
یــا اؤلــوم« بــه مبــارزه همه جانبــه 
بــا آن هــا می پرداختنــد و هــم 
دولت هــای  برخــی  و  ترکیــه 
عربــی بــه ماهیــت و اهــداف 
آن هــا پــی بــرده و در صــف 
ــش  ــت آزادی بخ ــان مقاوم حامی
قــرار  جنوبــی  آزربایجــان 

ــن  ــا چنی ــد. حال آنکــه ب می گرفتن
ــان  ــدان آزربایج ــی فرزن ترفندهای
ــا  ــتار کرده ــرار کش ــرس تک از ت
ــیج و...  ــپاه و بس ــه س ــار ب باالجب
پیوســته و گمــان کردنــد از خــاک 
می کننــد؛  دفــاع  ملتشــان  و 
و دیدیــم کــه رژیــم آن هــا را 
ــت  ــای، سیاس ــه در جبهه ه چگون
بــه  آریائــی اش  توســعه طلبانه 
کشــتن داده و یــا گوشــت دم 
ــالح  ــا به اصط ــارزه ب ــوپ در مب ت
کــرد.  متجاســر  کردهــای 
ــی  ــت مخف ــن سیاس ــه ای درنتیج
رژیــم و اربابــان آن مــا امــروز 
ــت  ــا حمای ــه ب شــاهد هســتیم ک
رژیــم و به ویــژه ســپاه تروریســتی 
قــدس از احــزاب کــرد در ترکیــه، 
ــا  ــا آن ه ــوریه نه تنه ــراق و س ع
ــش  ــه بی ــته اند بلک ــف نگش ضعی
از هرزمانــی بــه تحقــق آرزوی 
کردســتان  دولــت  تشــکیل 
شــده اند.  نزدیک تــر  خیالــی 
ولــی علیرغــم ایــن حقیقت هــای 
آشــکار، متأســفانه هنــوز هــم 
عــده ای به جــای یافتــن چــاره 
ــی  ــرای رهای ــت ب ــی و درس عمل
و نجــات ملــت و ســرزمینمان، 
رخدادهــا  سیاســی ترین  در 
ــک راه کار  ــا ی ــا ب ــه و تنه همیش
ــاً رأی دادن  ــم، صرف ــوب رژی مطل
ــرف  ــم را به ص ــزدوران رژی ــه م ب
ــد و  ــغ می کنن ــودن تبلی ــورک ب ت

ــچ. ــر هی دیگ

جمع بندی حاصل از بررسی 
این دیدگاه ها

کردهــا  بــه  منتســب  احــزاب 
سال هاســت کــه بــا دریافــت 
کمــک از دولت هــای خارجــی 
فرانســه،  انگلیــس،  به ویــژه  و 
اســرائیل، روســیه، آلمــان، امریــکا 
و... وارد فــاز مبــارزه مســلحانه 

ند. شــده ا

ــر  ــروژه ب ــئولیت پ ــراق مس در ع
ــی گذاشــته  ــواده بارزان عهــده خان
شــد و ایــن خانــواده تابه حــال بــه 
ــف  ــن شــکل ممکــن وظای بهتری
ــته و  ــرا گذاش ــه اج ــه را ب محول
البتــه اربابــان نیــز بــه یمــن ایــن 
خوش خدمتــی بــرای آن هــا در 
ــن  ــه ای ام ــراق منطق ــمال ع ش
ــد. »هــر ناظــر  ــه وجــود آورده ان ب
ــدون  ــه ب ــد ک ــی می دان بی طرف
دولت هــای  کامــل  حمایــت 
ــی  ــا جمعیت ــا ب اســتعماری، کرده
ــه  ــکان ب ــون ام ــر از 4 میلی کمت
خــاک  یک ســوم  دســت گیری 
عــراق 38 میلیونــی و کنتــرل 
مناطــق نفتــی آن را نداشــته و در 

ــت.« ــد داش ــز نخواه ــده نی آین
ــان کــه گــروه تروریســتی  همچن
و دست ســاز »ی پ گ« نیــز، 
ــک  ــدون کم ــت ب ــکان نداش ام
در  اســتعماری،  دولت هــای 
ســوریه 22 میلیونــی بــا جمعیــت 
کمتــر از یک میلیــون کــرد بتوانــد 
ــاک  ــوم خ ــراق یک س ــد ع همانن
را  آن  نفتــی  منابــع  و  ســوریه 

ــد! ــغال نماین اش
ــات  ــن معلوم ــه ای ــت ب ــا عنای ب
اســت  نگران کننــده  حقایــق  و 
مســلح  احــزاب  اربابــان  کــه 
جهــت  کــردی،  دست ســاز 
ــی  ــت نظامــی و مال ــه حمای توجی
ــارب  ــتفاده از تج ــا اس ــا ب از آن ه
قبلی شــان »نمونــه اســرائیل و 
ارمنســتان جعلــی« تــالش کردند 
کردهــا را نیــز ملتــی نشــان دهند 
کــه توســط دولت هــای مرکــزی 
صرفــاً بــه جــرم کــرد بــودن 
ــه  ــی ک ــده اند! ادعای ــام ش قتل ع
به صــورت مطلــق هرگــز قابلیــت 

ــدارد. ــات ن اثب
بمبــاران به اصطــالح شــیمیائی 
قتل عــام  داســتان  و  حلبچــه 
کردهــای بارزانی توســط صــدام از 

داســتان های  شناخته شــده ترین 
دراماتیکــی اســت که هــر خواننده 
ــده  ــده و بینن ــای ارائه ش گزارش ه
عکس هــای منتشــره و گورهــای 
را  شــده  یافــت  دســته جمعی 

ــد! ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
و  کنــکاش  باکمــی  حال آنکــه 
ــازی  ــتقل، صحنه س ــق مس تحقی
ــان  ــع عی ــودن آن وقای و دروغ ب
نکنیــم  فرامــوش  می گــردد. 
ــدرت  ــه ق ــت ب ــا جه ــه آن ه ک
ــه  ــراق ب ــپردن ع ــاندن و س رس
ــلطه  ــام س ــزدوران نظ ــت م دس
اســالمی  »جمهــوری  از  اعــم 
و احــزاب کــردی« بــا توســل 
بــه دروغ و اینکــه عــراق زرادخانــه 
ســالح های شــیمیائی دارد. وارد 
ــان  ــت زم ــدند؛ و گذش ــراق ش ع
ــا و مزدورانشــان  ــرد آن ه و عملک
بیــش از همــه بــه ملــت مظلــوم 
عــرب و تورکمــان ثابــت کــرد که 
آن هــا نــه بــرای نجــات مــردم از 
دســت دیکتاتــور بلکــه بــرای 
اجــرای پــروژه استعماری شــان 

آمده انــد.
دراین بیــن، بمبــاران شــیمیائی 
ــه  ــد دروغ و واژگون حلبچــه همانن
قتل عــام  به اصطــالح  نویســی 
اســت  جعلیاتــی  آن  از  ارامنــه 
کــه متأســفانه بســیاری را تــا 
بــه امــروز فریفتــه! و اگــر خــوب 
متوجــه  باشــید  کــرده  دقــت 
ــانی از  ــه کس ــه چ ــد ک می گردی
ــه دل خــراش و کشــته  ــن حادث ای
ــتفاده  ــاه اس ــردم بی گن ــدن م ش

ــد. کردن
بمبــاران  و  تســلط  متأســفانه 
خبــری مدیاهــای وابســته اجــازه 
ــه  ــردد ک ــؤال گ ــا س ــد ت نمی ده
اگــر صــدام تــا بــه آن حــد دیوانــه 
شــده بــود که دســت بــه بمبــاران 
کردهــا زده و بدنامــی و تبعــات آن 

را قبــول نمایــد چــرا:
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* مثــاًل ایــن بمب را در ســلیمانیه 
و یــا اربیــل بــکار نبــرد تــا تعــداد 
بیشــتری کــرد را قتل عــام نمایــد؟ 
ــای  ــتار کرده ــد او کش ــر قص مگ
بی دفــاع نبــود پــس چــرا شــهرک 
کوچکــی را کــه نــه جمعیــت 
ــت  ــه موقعی ــت و ن ــی داش انبوه
و  اقتصــادی  نظامــی-  مهــم 

ــرار داد؟! ــدف ق ــی ه سیاس
* اگــر صــدام قصــد کشــتن 
مخالفــان مســلح را داشــت پــس 
شناخته شــده  پایگاه هــای  چــرا 
کردهــا و یــا حداقــل روســتاهایی 
ــزاب  ــتقرار اح ــز اس ــه مراک را ک
ــرد؟ ــاران نک ــود را بمب ــردی ب ک

ــکار  ــپاه جنایت ــرا س ــتی چ * راس
جالب تــر  و  نژادپرســت  رژیــم 
تــرک  خبرنــگار  یــک  آنکــه 
ــده و  ــهر ش ــه وارد آن ش بالفاصل
ــد؟ ــرداری کردن ــم و عکس ب فیل

ــه  ــس ک ــر ک ــر ه ــه ب حال آنک
ــوع و  ــی از موض ــن اطالع کمتری
ــخص  ــد مش ــته باش ــه داش منطق
بــود کــه هــدف هواپیماهــای 
عراقی، بمبــاران نیروهــای نظامی 
رژیــم بــود و نــه ســاکنان حلبچه، 
ولــی اینکــه چــه عاملــی منتهــی 
ــد  ــزون گری ــه مح ــه آن نتیج ب
ــوالت  ــرده تح ــت پ ــاً در پش قطع
سیاســی منطقــه مشــخص اســت 
ــان  ــذر زم ــه درگ ــناد مربوط و اس
بــر هرکســی فــاش خواهــد شــد.

ایــن حادثــه کــه در آینــده زوایــای 
پنهــان آن افشــا خواهــد شــد 
متجــاوزان،  بــرای  بی شــک 
و  فــارس  توســعه طلب  رژیــم 
احــزاب مــزدور کــردی همچــون 
نعمــت الهــی بــود کــه نــازل 

ــد! گردی
ــژه  ــش وی ــش و نق ــرای داع ماج
کردهــا نیــز خــود داســتان دیگری 
اســت تــا افــکار عمومــی به ویــژه 
بــه کردهــا  نســبت  را  غــرب 

ــی  ــا ملت ــوده و از آن ه ــذب نم ج
ضــد  غرب گــرا،  صلح دوســت، 
نشــان  آزادیخــواه  و  ارتجــاع 
دهنــد تــا حمایــت همه جانبــه 
ــت  ــروعیت و مقبولی ــا مش از آن ه
داشــته باشــد. »جالــب آنکــه 
ســازمان های  و  سیاســتمداران 
به اصطــالح چــپ! کــه خــود 
ــم  ــرب و امپریالیس ــف غ را مخال
موضــوع  ایــن  در  می داننــد! 
ــکار  ــای آش ــوص حمایت ه بخص
و علنــی دولت هــای امپریالیســتی 
ندیــده  را  کــردی  احــزاب  از 
اگــر  درحالی کــه  می گیرنــد؟! 
را  ارتباطــی  چنیــن  یک صــدم 
و  جریان هــا  و  احــزاب  دیگــر 
آزربایجانــی  احــزاب  به ویــژه 
ــم  ــور مته ــند، فی الف ــته باش داش
مــزدوری  و  همــکاری  بــه 
اســتعماری  دولت هــای  بــرای 

» ! می شــوند؟
ــی،  ــلطه جهان ــام س ــان نظ ارباب
ــت  ــروژه دول ــت پ ــد از شکس بع
در  ارامنــه  توســط  سازیشــان 
ــه  ــور ب ــران، مجب ــام ای ــی بن زندان
ذخیــره ای  مــزدور  از  اســتفاده 
بنــام ســیمیتکو شــدند تــا بــا 
کــه  تــرس  ایجــاد  و  کشــتار 
را  اجبــاری  کوچ هــای  بالطبــع 
ــه  ــت ب ــت، دس ــال داش ــه دنب ب
تغییــر بافــت جمعیتــی آزربایجــان 
بزننــد کــه خوشــبختانه در آن 
ــا هوشــیاری و  مقطــع تاریخــی ب
جســارت ملــت تــورک آزربایجــان 
ــد. ــه گردی ــت مواجه ــا شکس ب

دوران  در  بعــدی،  مقطــع  در 
محمدرضــا پهلــوی نیز بنــام دفاع 
ــغالگر  ــت اش ــرد، دول ــردم ک از م
قدرت هــای  ســبز  چــراغ  بــا 
ــت و  ــی حمای ــتعماری از بارزان اس
ــا  ــد ب ــورت هدفمن ــپس به ص س
ــه  ــرد ب ــزار ک ــا ه ــدن ده ه کوچان
اراضــی آزربایجــان ســعی گردیــد 

کاری را کــه ســیمیتکو بــا کشــتار 
ــی  ــود اجرائ ــته ب ــاوز نتوانس و تج
ــوی  ــغالگر پهل ــت اش ــد، دول کن
ــاه دادن  ــر پن ــت و به ظاه باسیاس
بــه مــردم مظلومــی کــه مجبــور 
ــد  ــرا نمای ــده اند اج ــوچ ش ــه ک ب
ــودن ایــن  کــه متأســفانه مفیــد ب
ــران  ــتیال گ ــرای اس ــت ب سیاس
هرجایــی،  از  بیــش  امــروزه  را 
در غــرب آزربایجــان به خوبــی 

می تــوان حــس کــرد.
بــا ســرنگونی رژیــم اشــغالگر 
پهلــوی کــه بــا پرچــم داری ملــت 
به عنــوان  آزربایجــان  تــورک 
رژیــم،  قربانــی  بزرگ تریــن 
بــود،  رســیده  ســرانجام  بــه 
بــا  یک ســو  از  اســتعمارگران 
ــر  ــالب و ب ــه انق ــی نتیج مهندس
ســر کار آوردن مرتجعیــن وابســته 
خواســت های  تحقــق  از  مانــع 
ــدند  ــد ش ــای دربن ــی ملت ه واقع
ــارس  ــو سیاســت ف ــر س و از دیگ
ســازی خــود را ایــن بــار بــا 
شــدت  بــا  اســالمی  ماســک 

بیشــتری اســتارت زدنــد.
ــرای  ــه ب ــم ک ــردی ه ــزاب ک اح
ارتــش  به عنــوان  مبــادا  روز 
مــزدور و ذخیــره نــگاه داشــته 
ــا  ــه شــد و آن ه ــکار گرفت ــود، ب ب
بنــام دفــاع از حقــوق ملــت کــرد! 
ــت  ــی و تقوی ــه قدرت یاب ــاًل ب عم
نظامی گــری  زیرســاخت های 
رژیــم نوپــا یــاری رســانیدند و 
ــن  ــه همی ــاًل ب ــز متقاب ــم نی رژی
ــراد  ــا اک ــارزه ب ــام مب ــه و بن بهان
باعــث  عمــاًل  تروریســت ها  و 
و  مشــروعیت  قدرت یابــی، 
ــا  ــدن آن ه ــت و مطرح ش محبوبی
ــد و  ــی گردی ــع بین الملل در مجام
بــا ایــن طرف انــد معضــل اصلــی 
ــم  ــی اشــغالگری رژی ــه یعن منطق
ــایه  ــان در س ــی در آزربایج فارس
ــئله ای  ــت و صورت مس ــرار گرف ق

ســاختگی بــه افــکار عمومــی 
مردمــان ســاکن در آزربایجــان 
جنوبــی تحــت عنــوان کردســتان 
ــی  ــد. عنوان ــران! تحمیــل گردی ای
ــیمان  ــابقه تقس ــی در س ــه حت ک
ــه  ــبوق ب ــه مس ــوری منطق کش

ــت! ــوده اس ــابقه ب س
پــس از انقــالب کردهــا با کســب 
اجــازه و بااطــالع کامــل و ســری 
ــت  ــران دول ــش و س ــرای ارت ام
ــق اهــداف مشــترک،  ــرای تحق ب
پــادگان ســویوق بــوالق را اشــغال 
و بــا بــه دســت آوردن تســلیحات 
آن،  در  موجــود  مهمــات  و 
ــی  ــه قدرت ــل ب ــاره تبدی به یک ب
چنــد هزارنفــره نظامــی گردیدنــد. 
ــه  ــود نقش ــرار ب ــه ق ــی ک قدرت
ــه  ــه را آن گون ــک منطق ژئوپولیتی
کــه نظــام ســلطه جهانــی در نظر 

ــد. ــر بده داشــت تغیی
ــا  وقتــی از نقــش نظــام ســلطه ب
ــه  ــم ب ــت می کنی صراحــت صحب
خاطــر ایــن اســت کــه می دانیــم 
ــورت  ــی ص ــوالت اتفاق ــن تح ای
ــودن  ــل ب ــت و منفع ــه اس نگرفت
سیاســی  جریانــات  از  خیلــی 
به آســانی  همین جــا  از  هــم 
قابل تشــخیص اســت، چراکــه تــا 
بــه امــروز کمتــر کســی پرســیده 
ــملویی  ــه قاس ــه چگون ــت ک اس
کــه در کشــور چــک مشــغول کار 
ــت کمک هــای  ــدون دریاف ــود ب ب
ــی  ــز نظام ــی و نی ــی و سیاس مال
توانســت هــزاران پیشــمرگه را 
ــی  ــه لحــاظ مال ســازمان دهی و ب
تأمیــن نمایــد. فقــدان چنیــن 
پرسشــگرانی آیــا معنــادار نیســت؟

و یــا اینکــه، چــرا دولــت انقالبی؟! 
در  می توانســت  کــه  وقــت 
و  مکانیــزه  لشــگر  مقابــل 22 
آمــاده قدرتمندتریــن کشــور عربی 
مقاومــت نمــوده و مانــع از تصرف 
احــواز در منطقــه کامــاًل عربــی و 

ــل  ــردد، در مقاب ــین گ ــرب نش ع
ــتایی  ــزار روس ــالح 20 ه به اصط
کــرد برنــو و ژ-3 بــه دســت، 
بســیاری از مناطقــی را کــه جــزو 
ــان  ــی آزربایج ــای تاریخ جغرافی
تحــت  می شــوند،  محســوب 
مناطــق  مــن درآوردی  عنــوان 
کردنشــین و کردســتانی! و آن هــم 
از  متمــادی  ســال های  بــرای 

دســت داد؟
ــالح  ــه اص ــزاب ب ــرا اح ــا چ و ی
ضــد امپریالیســتی کــه رژیــم 
ــر  ــه خاط ــالمی را ب ــور اس نوظه
وابســته  غــرب  بــا  ارتبــاط 
ــل وابســتگی  می دانســتند در مقاب
احــزاب کــرد نه تنهــا ســکوت 
پیشــه کردنــد، بلکــه حمایــت 
هــم نمودنــد؟ ایــن وابســتگی 
ــود  ــکار ب ــی و آش ــدری علن به ق
ــتگان  ــردی وابس ــاس ک ــه »لب ک
و نفــرات حــزب دمکــرات توســط 
همســر میتــران رئیس جمهــور 
ــه و  ــور دوخت ــه در آن کش فرانس
بــه منطقــه تحــت کنتــرل احزاب 
کــردی ارســال می شــد، حــال 
پــول و تجهیــزات و... آن بمانــد!«

ــه  ــی حادث ــی تحلیل بازخوان
ــولدوز س

فروردیــن 1358   31 تاریــخ  در 
ــی را در  ــرات میتینگ ــزب دمک ح
شــهر ســولدوز برگــزار نمــود کــه 

ــد. ــری گردی ــه درگی ــر ب منج
ــزی  ــت مرک ــا دول ــه ب ــی ک حزب
ــورت  ــا را به ص ــر و پادگان ه درگی
ــش را  ــغال و مهمات ــز اش قهرآمی
و  به راحتــی  می نمــود،  غــارت 
ــری  ــدون کمت ــاز و ب ــا دســت ب ب
غــرب  در  امنیتــی  مشــکل 
آزربایجــان بــه برگــزاری میتینگ 
و گردهمایــی می پرداخــت؟ جالب 
آنکــه ایــن قدرت نمایــی را نــه در 
مناطــق کردنشــین و یــا مشــخصًا 

در اســتان کردســتان، بلکــه در 
غــرب آزربایجــان و در شــهرهایی 
ــد  ــوچ هدفمن ــا ک ــی ب ــه حت ک
چنــد دهــه نیــز از اکثریــت مطلق 
برپــا  بــود  برخــوردار  تــورک 

می کــرد!
مگــر قاســملو و حــزب دمکــرات 
نمی فهمیدنــد در ایــن شــهرها 
اجتماعــی  پایــگاه  نمی تواننــد 
ــد  ــر نمی دیدن ــد؟ مگ ــب کنن کس
اکثریــت مردمــان منطقــه تــورک 
لحــاظ مذهبــی شــیعه  بــه  و 

ــتند؟ هس
ــذر  ــه گ ــت ک ــد گف ــفانه بای متأس
ــا  ــه آن ه ــرد ک ــت ک ــان ثاب زم
ــی  ــی و آگاه ــا هماهنگ ــاً ب اتفاق
از نتیجــه کارشــان دســت بــه 
ــب  ــرا حس ــد زی ــدام زدن ــن اق ای
برنامه هــا و طرح هــای اربابــان 
ــا می دانســتند  نظــام ســلطه آن ه

ــه: ک
ــتارت  ــرس و اس ــاد ت ــا ایج * ب
و  کــرد  بیــن  ملــی  نفــرت 
تــورک هــم کردهــا را کــه از 
بــه  تــورکان  عکس العمــل 
جــذب  می افتنــد  وحشــت 
خواهنــد کــرد و هــم تــورکان 
و  پیگیــری  به جــای  را  شــیعه 
ملــی  خواســت های  تعقیــب 
خویــش از تــرس کردهــا و تکــرار 
بــه  ســیمیتکو  جنایت هــای 
آغــوش رژیــم ســوق خواهنــد داد!

و  درگیــری  ایــن  بــا   *
قبــل  از  عکس العمل هــای 
به عنــوان  کردهــا  آماده شــده، 
ــای  ــط تورک ه ــه توس ــی ک ملت
مرکــزی  دولــت  و  شــیعه 
دنیــا  بــه  می شــوند  قتل عــام 

می شــدند! معرفــی 
به اصطــالح  و  احــزاب   *
اپوزیســیون رژیــم را بــا ایــن 
ــت از خــود وادار  ــه حمای ــد ب ترفن

کــرد. خواهنــد 
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ــات  ــت اختالف ــدت گرف ــا ش * ب
دولــت  بــا  سیاســی  احــزاب 
ــاه دادن  ــالح پن ــد و به اصط جدی
ــی  ــف و معرف ــزاب مخال ــه اح ب
ســنگر  به عنــوان  کردســتان 
توســعه طلبی  خلق هــا،  آزادی 
و چنگ انــدازی احــزاب مســلح 
ــان از  ــرب آزربایج ــه غ ــردی ب ک
دیــد اپوزیســیون پنهــان می مانــد 
و یــا اگــر اعتراضــی هــم داشــتند 
بــه دلیــل داشــتن پایگاه هایــی در 
ــور  به اصطــالح مناطــق آزاد، مجب
کــه  می شــدند  ســکوت  بــه 

ــد. ــم ش ــان  ه ــوربختانه چن ش
برنامه هــای  از  امــا صرف نظــر 
ســلطه گران  حساب شــده 
وابســتگان  اقــدام  و  جهانــی 
شناخته شــده  و  حلقه به گــوش 
ــل  ــان، خوشــبختانه رکــن اصی آن
ــادالت  ــول مع ــاً مجه ــی غالب ول
ــت  ــی مقاوم ــل، یعن ــی مل سیاس
ــان  ــان و قهرمان ــی ملتم مثال زدن
دمکــرات  حــزب  ســولدوزی، 
عقب نشــینی  بــه  مجبــور  را 
ــری  ــه درگی ــه از منطق مفتضحان

ــرد. ک
عقب نشــینی  و  حرکــت  ایــن 
خفت بــار حــزب دمکــرات بــا 
ســوی  از  فراوانــی  انتقــادات 
موافقــان و مخالفــان حــزب روبرو 
ــت  ــه مأموری ــد. به طوری ک گردی
ــه  ــاد. ب ــر افت ــه خط ــان آن ب پنه
ــترک  ــان مش ــر ارباب ــن خاط همی
دولــت  و  دمکــرات  حــزب 
ارتجاعــی و وابســته جمهــوری 
اســالمی نقشــه جدیــدی طراحــی 
و اجــرا کردنــد تــا از یک ســو 
ــیانه  ــت ناش ــرات مخــرب حرک اث
از  و  گــردد  پــاک  ســولدوز  در 
ــرای کارهــا  دیگــر ســو کردهــا ب
بعدی شــان  جنایت هــای  و 
ــه  ــند. نقش ــته باش ــت داش مصونی
کســی  مطرح شــدن  جدیــد، 

ــاًل  ــی کام ــه در نقش های ــود ک ب
متعــارض بتوانــد بــر ابهامــات 

ــد! ــن بزن ــوع دام موض
ــدن  ــب، آم ــروژه عجی ــن پ در ای
ــش بــا  ــنی و نیروهای ــال حس م
امــا  متضــاد  تبلیغــات ظاهــراً 
ــم و  ــا رژی ــگ ب ــع هماهن درواق
به اصطــالح  و  کــرد  احــزاب 
ــان داده  ــوری نش ــیون ط اپوزیس
شــد کــه انــگار آن هــا بــرای 
ــیعه  ــورک و ش ــردم ت ــات م نج
ــده  ــنی آم ــای س ــت کرده از دس
ــان  ــا زم ــه ت ــی ک ــد! دروغ بودن
حاضــر نیــز بــا لــذت تمــام بــرای 
ــل  ــا تحوی ــت م ــرهایی از مل قش

می شــود. داده 
همــان  دی  ششــم  تاریــخ  در 
ــا  ــر از تورک ه ــزده نف ــال، پان س
ــه  ــد ب ــز بودن ــلح نی ــه غیرمس ک
ــزب  ــلح ح ــای مس ــت نیروه دس
ــه  ــی ب ــرز فجیع ــه ط ــرات ب دمک
ــاد  ــال اجس ــند، انتق ــل می رس قت
کشته شــدگان بــه ســولدوز خشــم 
احــزاب  بــه  را نســبت  مــردم 
ــزد  ــردی برمی انگی ــت ک تروریس
و بــه دنبــال آن بــا برنامــه ای 
کامــاًل هدفمنــد در روســتای قارنا 
ــا  ــه بن ــد ک ــتاری رخ می ده کش
ــی،  ــاهدان محل ــارات ش ــه اظه ب
مباشــرین جنایــت نه مــردم عادی 
ــاس  ــا لب ــرادی ب ــورک بلکــه اف ت
فــرم ســپاه تــازه تشکیل شــده 
توســط رژیــم بودنــد کــه از پیــش 
بــه منطقــه اعزام شــده بودنــد.

و  بــد  خبــر  ایــن  پخــش 
تکان دهنــده و انعــکاس گســترده 
آن در رســانه ها و ســپس اعــالن 
ــی  ــاد خمین ــی جه ــم حکومت حک
ــوس  ــاع از نف ــرای دف ــه ب ــه ن ک
بلکــه  مســلمین  اعــراض  و 
پایه هــای  تحکیــم  به منظــور 
ــود،  ــده ب ــدی صادرش ــام آخون نظ
نه تنهــا مســئولیت احــزاب مســلح 

ــوان  ــردی را به عن ــتی ک تروریس
شــروع کننده ایــن مخاصمــات 
ــه تحــت شــعاع قــرار  جنایت کاران
داد، بلکــه هم زمــان ملــت تــورک 
ــکیالت  ــد تش ــی فاق ــه حت را ک
رســمی اجتماعــی در محــل بــوده 
ــی  ــن قربان ــان اصلی تری و خودش
ــریک  ــد را ش ــوادث بودن ــن ح ای
جــرم بــا دولــت نوپــای جمهــوری 

ــرد. ــی ک ــالمی معرف اس
خمینــی،  جهــاد  حکــم 
پیش تــر  کــه  همان طــوری 
ذکــر شــد فاقــد مشــروعیت و 
مبنــای شــرعی و اعتقــادی بــود و 
صرفــاً اســتفاده ابــزاری و سیاســی 
ــا  ــود، نه تنه ــی ب ــت دین از فقاه
باعــث ســرکوب و محــدود کــردن 
و جریان هــای مســلح  احــزاب 
کردهــا نشــد، بلکــه همچنــان که 
در خفــا و پنهانــی برنامه ریــزی 
شــده بــود، باعــث شناخته شــدگی 
و  محبوبیــت  و  بین المللــی 
مشــروعیت احــزاب تروریســت 
حامیــان  به عنــوان  مســلح  و 
ــد!  ــز ش ــرد! نی ــوم ک ــت مظل مل
ــناریوی  ــان س ــاس هم ــر اس و ب
اســتعماری، از آن تاریــخ بــه بعــد 
از »ماکــو« در شــمالی ترین نکتــه 
ــالم«  ــا »ای ــی ت ــان غرب آزربایج
پراکندگــی  حداقــل  از  کــه 
برخــوردار  کــردی  اقلیت هــای 
ــزاب  ــی اح ــه عملیات ــود، منطق ب
ــا  ــد؛ و آن ه ــالم گردی ــردی اع ک
ــت  ــا صراح ــملو ب ــژه قاس و به وی
از کردســتان بــودن آزربایجــان 
غربــی، کردســتان، کرمانشــاه، 
ایــالم، لرســتان و همــدان ســخن 
گفتنــد! دروغــی بزرگ و مســخره 
کــه صــد افســون باورمنــدان پــر 

ــز دارد! ــی نی ادعای
نیــز  بــاال  در  کــه  همچنــان 
ــد  ــاره گردی ــاه اش ــورت کوت به ص
ارتباطــات  فقــدان  متأســفانه 

ــود  ــکیالتی و نب ــده تش تعریف ش
اســتراتژی  بــا  ملــی  احــزاب 
بــا  متناســب  تاکتیک هــای  و 
گســترش  مقابــل  در  شــرایط، 
از  دفــاع  و  کــردی  تروریســم 
ملــی،  حقــوق  و  خواســت ها 
ــا  ــری، ب ــر ناگزی ــار و از س باالجب
تحریــک و تشــویق ایــادی محلی 
ــاک و  ــاع از خ ــت دف ــم جه رژی
ــرار  ــدم تک ــواده و ع ــه و خان خان
ــت  ــزاب تروریس ــای اح جنایت ه
ــیاری از  ــان بس ــرب آزربایج در غ
ــان جــذب ســپاه و کمیتــه و  جوان

ــدند. ــم ش ــیج رژی بس
ایــن  امــروزه  خوشــبختانه 
تــورکان  ترســاندن  و  فریــب 
بــا  کردهــا  توســعه طلبی  از 
رشــد بلــوغ حرکــت ملــی تــا 
ــه و  ــن رفت ــادی از بی ــدود زی ح
ــی  ــق منطق ــی و تطبی ــا بررس ب
حقایــق رخدادهــا و سیاســت های 
ــم  ــر میدانی ــرده آن، دیگ پشــت پ
تروریســت های  و  رژیــم  کــه 
کــردی یــک هــدف و اســتراتژی 
می کننــد. دنبــال  را  مشــترک 

متأســفانه هنــوز در حرکــت ملــی 
هســتند کســانی کــه رژیــم و 
ــمن  ــرد را دش ــت های ک تروریس
ــد  ــان می کنن ــته و گم ــم دانس ه
اســتراتژی  و  اهــداف  آن هــا 
دارنــد  جداگانــه ای  اربابــان  و 
»یازدهمیــن شــوی انتصابــات 
آزربایجــان  غــرب  در  رژیــم 
بــه  دادن  رأی  بــه  دعــوت  و 
بــر  عــالوه  رژیــم،  مــزدوران 
ــا  ــن طیف ه ــان داد ای ــه نش اینک
دچــار بالتکلیفــی و ســردرگمی در 
فهــم خطــوط اســتراتژیک و حتی 
تاکتیکــی اســت، ثابــت کــرد کــه 
حرکــت ملــی نیازمنــد اســتراتژی 

ملــی و مســتقل اســت«.
هرکســی  بــرای  حال آنکــه 
کــه تعصــب را کنــار گــذارده 

و بی طرفانــه بــه قضیــه نظــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــد روش ــی افکن ب
ــی  ــر دموگراف توســعه طلبی و تغیی
آزربایجــان غربــی اتفاقــاً در دوران 
ــژه  ــم و به وی ــن رژی ــت ای حاکمی
مســئولیت شــخص مــال حســنی 
اتفاقــًا  و  بــوده  نیــز  بیشــتر 
به اصطــالح  تــورک  مســئولین 
ــطه  ــا به واس ــه و ی ــی، عامدان بوم
ــن  ــاد، عاملی ــا فس ــی و ی ناآگاه
اقتصــادی،  اصلــی قدرت یابــی 
و  کردهــا  نظامــی  سیاســی، 
به ویــژه ارتــش ذخیــره آن هــا 

تحــت نــام کولبــر شــده اند.

نتیجه
بــه بــاور مــا تــا وقتــی مجموعــه 
نیروهــای حرکــت ملی و تــورکان 
آزربایجــان جنوبــی عامــل اصلــی 
اشــغال و آسیمیالســیون خــود 
و  اســتعماری  قدرت هــای  را 
ــان آن را رژیم هــای حاکــم  مجری
پهلــوی و جمهــوری اســالمی 
و کردهــا را کاتالیــزور و عامــل 
بــه  و  انحــراف کشــاندن  بــه 
ــد،  ــا ندانن ــتن م ــکاری واداش هم
ظلــم و ســتم از ســوی حاکمیــت 
منطقــه  دموگرافــی  تغییــر  و 
کمــاکان ادامــه خواهــد یافــت تــا 
جایــی کــه فرزنــدان ملــت تورک 
آزربایجــان جنوبــی خودشــان را در 
ــش  ــی خوی ــرزمین های تاریخ س
ــه  ــاه بلک ــف و بی پن ــا ضعی نه تنه

ــد! ــس کنن ــه ح ــه و بیگان غریب
 تنهــا راه چــاره مؤثــر بــرای 
ــت  ــزوم حمی ــزرگ، ل ــن درد ب ای
فکــری  تســلیح  در  تــالش  و 
خویــش در ارتبــاط بــا مقولــه 
ــازمان دهی  ــناخت دشــمن و س ش
ــی  ــارز مل ــای مب ــت و نیروه مل
بــر اســاس خواســت های بــر 
حــق ملتمــان یعنــی یــک مبــارزه 
همه جانبــه و آزادی بخــش اســت.
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آزربایجانی، تورکیه و 
خزردن آییرماق پروژه سی 
تعیین ائدیجی مرحله یه 

چاتیبدیر
مجید جوادی - آزربایجان میلی دیرنیش تشکیالتی نین مرکزی 

شورا اویه سی و آرازنیوز تی وی سوروملوسو

پروژه نین تاریخی زمینه سی

هارداســا  عصــرده  19-جــو 
باتیلــی  آســیادا  بوتــون 
ســؤمورگه چی  خریســتییان 
و  حاکیم ایدیلــر  گوجلــر 
آســیانی ایســته دیکلری کیمــی 
آســیا  فورماالشــدیریردیالر. 
و  ســْویولور  ازیلیــر،  میلتلــری 
ســؤمورولوردولر. یالنیــز عئینــی 
ــوخ  ــن و ی ــیانین ازیل ــدا آس زامان

ســاییالن میلتلــری ده یــاواش 
موجــود  و  اویانماغــا  یــاواش 
دوزنــی ســورغوالیان آیدینــالر 
باشالمیشــدی.  یئتیشــدیرمگه 
ســؤمورگه چی  ده  گــؤره  اونــا 
ائلــه  لــری  اؤلکــه  گوجلــر 
فورماالشــدیرمالی ایدیرلر کــی بــو 
میلتلــر اویانســاالر داهــی راحــات 
ــه  ــده بیلم ــی دوزل ــات بئللرین راح

ســینلر.
اویانماغــا باشــالیان بــو میلتلــردن 

بیــری ده تورکلردیــر. آســیانین 
ــدان اوالن  ــم توپلومالرین ان قدی
هارداســا  تاریخینــی  آســیا  و 
یــازان  ایلــه  قیلینجــالری  اؤز 
موقدراتالرینــا  اؤز  تورکلریــن 
حقیقــی معنــادا حاکیــم اولماســی 
ــدن  ــر طرفین ــؤرمرگه چی گوجل س
اصــال قبــول ائدیلــه بیلمــز و 
ســاییلیردی.  فالکــت  بؤیــوک 
چونکــو تورکلــر بیــر طرفــدن 
و  ساواشــچی  درجــه  ســون 
تشــکیالتچی بیــر میلت ایدیلــر 
بیــر طرفــدن ده چیــن دن اوروپایــا 
قــدر چــوخ بؤیــوک بیــر جغرافیادا 
ائدیردیلــر.  تشــکیل  اکثریتــی 
ــینا  ــون اویانماس ــر گوج ــه بی بئل
حاکیــم  موقدراتینــا  اؤز  و 
ایمــکان  موطلــق  اولماســینا 
تورکلــر  وئریلمه مه لی ایــدی. 
ــاالری  اسیرلشــدیریلمه لی، جغرافی
ــافه  ــا مس ــی، آراالرین پارچاالنمال
قویولمالــی و بیرلیــک اولماالرینــا 
بــو  اولونمالی ایــدی.  مانــع 
گوجلریــن  ســوپر  گونکــو  او 
خئیرینه ایــدی.  هامی ســینین 
ــدان  ــتان باش ــببله تورکیس ــو س ب
و  ائدیلــدی  ایشــغال  باشــا 
مــادی معنــوی نه یــی وارســا 
ایــران  گــون  بــو  تاالنــدی. 
تورکلریــن  جغرافیــادا  آدالنــان 
1100 ایللیــک حاکیمیتینــه ســون 
افســانه لره  یئرینــه  و  قویولــدو 
ســؤیکه نن ســاختا بیــر حاکمیــت 
قورولــدو. عثمانلــی داغیدیلــدی و 
ــدی.  ــا ائدیل ــارام پارچ ــی پ میراث
ســئیری  تاریخیــن  یالنیــز 
اوالراق  تــام  زامــان  هــر 
ایســته دیگی  ســؤمورگه چیلرین 
کیمــی گئتمیــر قاباغــا. بعضــًا 
ــش حســابالری و  ــن یانلی اونالری
اؤز آراالرینداکــی رقابتلــر ازیلنلــره 
ــردن  ــر کــی موقعیتل ــکان وئری ام
تــورک  ائله ســینلر.  اســتفاده 

میلتی نیــن داهــی لیدرلری نیــن 
تورکیــه  چیخارتدیغــی  اورتایــا 
ــی  ــی و قوزئ ــی دؤولت جومهوریت
جومهوریتــی  آزربایجــان 
دؤولتــی ده؛ تاریخیــن دوغــرو 
زامانینــدا، دوغــرو یئــرده، دوغــرو 
ــون  ــدن دوزگ انســانالرین موقعیت
طبیعــی  و  ائتمه ســی  اســتفاده 
ــوک امــک  ــن بؤی کــی میلتیمیزی
سایه ســینده  اؤزوئریســی  و 

یارانمیشــالردیر.
آنادولــودا  و  آزربایجــان  یالنیــز 
ــن  ــانی نی ــورک انس ــایان ت یاش
اســتعداد و قابیلیتینــی یاخشــی 
تانییــان ســؤمورگه چی گوجلــر 
آنادولونــو  و  آزربایجــان  هــم 
بیرینــدن  بیــر  تورکلرینــی 
ــن  ــالری خزری آییرمــاق، هــم اون
تورکیســتان  دوغوســونداکی 
ــاق اوچــون  جغرافیاســیندان آییرم
پــالن  بــری  زامانــدان  اوزون 
کــی  یازیــق  نــه  و  تؤکــوب 
پالنالرینــی معییــن درجــه ده 
اجــرا ائدیبلــر. بونــون اوچــون 
ــان  ــی آزربایج ــدی ک ــم ای الزی
ــزردن  ــم خ ــه دن ه ــم تورکی ه

آیریلســین. اوالراق  جغرافــی 

و  خــزر  آزربایجانــی 
تورکیــه دن جغرافــی اوالرق 
آییرمــاق ۲00 ایللیــک بیــر 

پروژه دیــر.

آزربایجــان خــزر و تورکیــه دن 
آییریلیرســا  اوالراق  جغرافــی 
سونســوزا قــدر تورکیــه نیــن یولــو 
تورکیســتانین انســانی، طبیعــی و 
ــیلمش  ــا کس ــاری قایناقالرین تج
شــکیلده  عئینــی  اوالجــاق. 
ــن  ــو تورکیه نی ــتانین یول تورکیس
انســانی، سیاســی، عســگری و 
ــاق  ــری اولم ــق دنیزل ــدا آچی باش
قایناقالرینــا  ژئوپولیتیــک  اوزره 

بــو  اوالجــاق.  کســیلمیش 
گــوج  بیــر  بؤیــوک  دورومــدا 
اولمــاق پتانســیلی اوالن »تــورک 
ــری بیرلیگــی« فیکــری  اؤلکــه ل
ضربــه  جیــددی  ایده آلــی  و 
بــو  کــی  طبیعــی  ییه جــک. 
ــر  ــه بی ــان بئل ــدا آزربایج دوروم
بیرلیکــده کؤپــرو و اتصــال حلقــه 
ســی اولمــاق کیمــی بؤیــوک 
بیــر آوانتــاژی ایتیرمــک بیــر 
طرفــده قالســین، اؤز تاریخــی 
تورپاقالرینــی بئلــه ایتیرمیــش 
بوگونکــو  قــدر  سونســوزا  و 
ارمنســتان کیمــی کیچیــک و 
چیخمــاز بیــز قــارا پارچاســی 

اوالجــاق. 
یانــی بؤیــوک رســمه باخدیغیمیــز 
کــی  گــؤروروک  زامــان 
تورکیــه  و  خــزر  آزربایجانــی 
ســی  پــروژه  آییرمــاق  دن 
بوتــون آســیانین و دوالییســی 
موقدراتینــی  دونیانیــن  ایلــه 
پــروژه  بیــر  دگیشــه بیله جک 
ــر  ــی گوجل ــؤمورگه چ ــر و س دی
ــو  ــری بون ــدن ب ــونا 200 ایل بوش
ــان  ــون زام گرچکلشــدیرمک اوچ

خرجله میرلــر. انــرژی  و 
ــازی  ــی ف ــن بیرینج ــو پروژه نی ب
روســالر  آزربایجانــدا  قوِزئــی 
ــون  ــدو. اون ــرا اولون ــدن اج طرفین
باکــی  و  ایــروان  ده  اوچــون 
ــو ایکــی  شــهرلری ســئچیلدی. ب
شــهرین سئچیلمه ســی تصادفــی 
آزربایجــان  ایــروان  دئییلــدی. 
قافقازداکــی  تورکلری نیــن 
مرکــزی  آغیرلیــق  تاریخــی 
ــی  ــون گونئ ــر بوت ــال براب اولماق
ــورک و  ــی ت ــی قافقازداک و قوزئ
ــو  ــن آنادول ــلمان بؤلگه لری نی مس
ایــروان  کؤپروســو ایدی.  ایلــه 
ــا  ــدن چیخاردیلس ــن الین تورکلری
بیــر  اؤنملــی  هــم  تورکلــر 
نفــوس و مدنیــت مرکزلرینــی 

ایتیرجــک هــم بوتــون قافقازداکی 
مســلمان و تــورک بؤلگه لــری 
تورکلریــن  آنادولوداکــی  ایلــه 
ارتباطــی کســیلمیش اوالجاقــدی. 
قافقازداکــی  باکــی  ده  ائله جــه 
تورکلری نیــن  آزربایجــان 
تجــاری  و  طبیعــی  خزریــن 
تورکیســتانا  و  زنگینلیگلــری 
قاپیســی ایدی.  آچیــالن 
تورکلــردن  مطلــق  دا  بــورا 
آماجــال  بــو  آلینمالی ایــدی. 
ــیا؛  ــردن روس ــو ایلل ــا 1800ل داه
ایــران  و  آزربایجــان  آنادولــو، 
ــی  ــدن توپالیابیلدیگ ــاحه لرین س
ــروان،  ــونو ای ــی نفوس ــدر ارمن ق
ــاغ، ناخجیــوان، ائلــه جــه ده  قاراب
باکی یــا توپالماغــا باشــالدی. بــو 
آرادا الینــدن گلدیگــی قــدر روس، 
خریســتیان  باشــقا  و  گورجــو 
یئرلشــدیرمگه  باکیــا  نفوســو 
ایللــرده  لــو   1900 باشــالدی. 
ــورک  ــروان و باکــی دا ت ــق ای آرتی
ــوج  ــوده گ ــی اؤلچ ــو اؤنمل نفوس
ایتیرمیشــدی. بیرینجــی دونیــا 
ســی  اؤنجــه  نیــن  ساواشــی 
حادیثه لــر  سونراســینداکی  و 
الــدن  ایروانیــن  نتیجه ســینده 
تســجیل لندی.  ســی  گئتمــه 
قهرمــان  میلتمیزیــن  امــا 
فداکارلیغــی  اؤوالدالری نیــن 
ــوش  ــی قورتولم ــینده باک سایه س
اولــدو. روســالر ناخجیوانــی دا 
ارمنی لــره وئــره رک پروژه نیــن 
آیاغینــی  بیــر  آزینــدان  ان 
ایسته ســه لرده  تامامالمــاق 
آتاتورکــون  اؤنــدر  داهــی 
باشــاریلی  ایلــه  چابــاالری 
ــونرا  ــا س ــز داه ــالر. یالنی اولمادی
زنگــه زور  یئرینــه  ناخجیوانیــن 
ماحالالرینــی  زنگی باســار  و 
ارمنی لــره وئــره رک پروژه نیــن 
تامامالدیــالر.  آیاغینــی  بیــر 
آزربایجانــی  قوزئــی  بئله جــه 
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ده  بیلمه ســه لر  آییــرا  خــزردن 
بیلدیلــر.  آییــرا  تورکیــه دن 

پــروژه نیــن گونئــی آیاغــی 
اولدوغومــوز  گلمیــش  و 

ــه ــی مرحل ــل ائدیج ح

پروژه نیــن  گونومــوزده عئینــی 
آزربایجانــدا  گونئــی  دوامینــی 
ائدیــر.  اجــرا  دؤولتــی  ایــران 
چونکــو بــو پروژه نیــن گونئــی 
طرفــی ده اجــرا اولماســا اوزون 
مــدت ده قوزئــی آزربایجانــدا اجرا 
اوالن قیســمی نین بیــر دگــری 
یوخــدور. چونکــو تورک دونیاســی 
آزربایجــان  گونئــی  ده  حلــه 
اوزرینــدن بیرلشــه بیلر. اونــا گــؤره 
پروژه نیــن گونئــی آزربایجانداکــی 
ــر.  قیســمی مطلــق تامامالنمالیدی
البتــه روســالر و فرانســه لیلــر 
ساواشــی نین  دونیــا  بیرینجــی 
سالماســدا  و  اورمــو  اثناســیندا 
اورتایــا چیخارتدیقــالری جیلولوق 
ــن  ــی کئچ ــه بحث ــی ایل حادثه س
قیســمینی  گونئــی  پروژه نیــن 
ــی  ــدیالر ک ــه چالیش ــرا ائتمگ اج
یاردیمــا  اوردوســونو  عثمانلــی 
ــه نقشــه لری ســویا  گلمه ســی ایل

ــدو.  دوش
ــه  ــو وظیف ــوزده ب ــق گونوم آرتی
گوجلریــن  ســؤمورگه چی 
ــی  ــی ایرانچ ــه گتیردیگ حاکیمیت
ائدیلمیشــدیر.  حوالــه  ذهنیتــه 
داهــا اؤنجــه ده بیــر چــوخ دفعــه 
ــز  ــه گتیردیغیمی ــز و دیل یازدیغیمی
ــی  ــردا گونئ ــال حاضی ــی ح کیم
اوالراق  جغرافــی  آزربایجانــی 
آییرمــاق  خــزردن  و  تورکیــه 
پــروژه ســی ایرانــدا ســرعتله دوام 
ــو  ــون آکتی ــون اوچ ــر و بون ائدی
بیــر  ائــدن  فعالیــت  شــکیلده 
ایــروان - پ.ک.ک.  تهــران - 

اتفاقــی قورولوبــدور. 

خــزر  و  حیــران  آســتارا، 
آزربایجانــدان  ســاحیللرینی 
آییریــب گیالنــا وئرمــک بــو 
ــه  ــی حلق ــن ان اؤنمل ــروژه نی پ
ــی  ــر حالداک ــر. بی ــدن بیریدی لرین
ایرانیــن اؤز اداری بؤلگــو قانونونــا 
ــه  ــتان مرکزلرین ــه، اس ــؤره بئل گ
دقتــه  لــر  مســافه  اوالن 
ــی  ــه باغل ــتارا اردبیل ــاراق آس آلین
قانونســوز شــکیلده  اولمالیدیــر 
تکجــه آســتارا دئییــل حیــران 
ــن  ــر. اردبیلی ــا باغالنی ــه گیالن بئل
ــن  ــان آدی نی ــتوندن آزربایج اوس
قالدیریلماســی دا طبیعــی کــه 
چرچویســینده دیر.  پــروژه  بــو 
اوچــون  میثــال  کــی  نئجــه 
بؤلوننــده  اســتانی  خراســان 
ــن اوســتونده  ــون پارچاالری نی بوت
خراســان آدی قالــدی اردبیل ده ده 
ــا اولمــادی.  ــردی ام ــه اوال بیل بئل
بــو گــون ده گــؤروروک کــی 
آســتارا و تالیــش بؤلگه لرینــده 
آزربایجــان تورکلرینــه قارشــی 
بیــر ســیرا دســته لــر و قوروپــالر 
ــا  ــالر گوی ــر و بون ــکیل ائدیلی تش
گیالنیــن  قارشــی  آزربایجانــا 
تورپــاق بوتونلوگونــو مودافیعــه 
ــر حرکــت و  ــر بی ــا ه ــر. ام ائدیرل
حالالرینــدان بللیدیــر کــی معیــن 
ــتکله نیب  ــدن دس ــر طرفین مرکزل
شــبهه  هئــچ  آلیــرالر.  خــط 
یوخــدور کــی بــو اوالنالریــن 
گونئــی  ســادجه  هامیســی 
آییرمــاق  خــزردن  آزربایجانــی 

چرچوه ســینده دیر.  پالنــی 
غــرب  آزربایجانیــن  گونئــی 
بؤلگه ســینده ایســه مع االســف 
ــا  ــاحیللریندن داه ــزر س دوروم خ
ــاق  ــه اولم ــدا اورمی ــر. باش آغیردی
پ.ک.ک.  ده  بؤلگــه  بــو  اوزره 
هارداســا  شــهرده  و  داغــالردا 
آچیــق فعالیــت گؤســترمکده و 
تهرانیــن تعییــن ائلــه دیگــی 

دا  اســتاندار  کؤکنلــی  کــورد 
پ.ک.ک. و اونــون قولالرینــا هــر 
ــی  ــت امکان ــت حرک ــور سربس ج
ــه ده پ.ک.ک.  تانیماقدادیر. اورمی
او  دایره ســی  حرکــت  نیــن 
ــوب  ــکار اول ــش و آش ــدر گئنی ق
سالماســین  و  اورمیــه  کــی 
داغالرینداکــی کامپــالری بیــر 
یانــا قالســین، شــهرلرده سوســیال 
ــم  ــی یاردی ــدن مال ــا اوزین مئدی
ــکیل  ــاالری تش ــا کامپانی توپالم
پــول  ســمپاتالریندان  ائدیــب 
ییغیــرالر و ســونرا دا اســتانداردان 
اونالریــن ایســته دیگی کیمــی 
مئدیــا  اوچــون  داوراندیغــی 
اورقانالرینــدا تشــکور ائدیرلــر. 
مســاله بــو قــدری ایلــه ده بیتمیر. 
ــر  ــقانی گلی ــور باش ــن جمه ایرانی
ــی  ــی آزربایجان ــا و غرب آزربایجان
رســمی آدی ایلــه یــوخ تــرور 
اویدوردوغــو  تشــکیالتالری نین 
آدال آنیــر؛ هــم ده بیــر یــوخ، بیــر 
نئچــه دفعــه! بیــر اؤلکــه جمهــور 
اؤلکه  ســی نین  اؤز  باشــقانی نین 
آدی  رســمی  والیتینــی  بیــر 
ــن  ــو قوروپالری ــوخ بؤلوج ــه ی ایل
و  آنماســی  آدال  ایشــلتدیگی 
ــو  ــه اون ــک یئرین ــش وئرم دوزلی
ــا  تکرارالماســی نین آنالمــی عجب
بــو گونکــو دونیــادا نــه اوال بیلــر؟ 
بــورادا بؤیــوک بیــر اویونــون 
ــل  ــق دئیی ــوخ آچی ــی چ اویناندیغ

ــی؟ م
ــی  ــری گلمیشــکن غرب ــورادا یئ ب
ایلــه  مساله ســی  آزربایجــان 
ــی  ــر حادثه ن ــانان بی ــی یاش باغل
گوندمــه گتیرمکــده فایــدا وار. 

ایــران  زامانــالردا  ســون 
نیــن  رهبرلــری  اوپوزیســون 
ــدا  ــر اوتورومون ــی بی ــس ده ک پاری
کــورد تشــکیالت رهبرلــری او 
ــری«  ــی هج ــه دن »مصطف جمل
ــر نئچــه  ــه مهتــدی« بی و »عبدال

آزربایجــان فعالــی ایلــه بیــر آرایــا 
مســاله لری  سیاســی  و  گلیــب 
مذاکــره ائدیبلــر. بــو مذاکیــره 
اثناســیندا آزربایجانلــی فعالــالر 
ــی  ــکیالتالری نین غرب ــورد تش ک
آزربایجانــا گــؤره توتومالرینــی 
ــواب  ــواال ج ــو س ــوبالر. ب سوروش
ــه  ــری بئل ــی هج اوالراق مصطف
کوردیســتان  »بیــز  دئییــب: 
ایکــی  پارتیســی نین  دمکــرات 
قانــادی  )هجــری  قانادی نیــن 
اورتــاق  قانــادی(  عزیــزی  و 
کنگره ســینده قــرار آلمیشــیق کی 
شــرقی کوردیســتانین )ایرانداکــی 
ــالم،  ــی ای ــتان( اراضیس کوردیس
کرمانشــاه، کوردیســتان و اورمیــه! 
بــو  عیبارتدیــر.  اســتانالریندان 
اراضــی  بیزیــم  اســتان  دؤرد 
بوتونلوگومــوز اولودغــو اوچــون 
بیــز اونــالری مذاکیره یــه آچــا 
اورمیــه  آیریجــا  بیلمریــک. 
آزربایجــان  دا  نیــن  اســتانی! 
اولدوغونــو کنگــره قراریمیــزال 

قبــول ائتمیریــک«. 
ده  مهتــدی  صــدری  کوملــه 
ســؤزلرینه  بــو  نیــن  هجــری 
ــب:  ــب و دئیی ــه یی ــراض ائتم اعت
ــه  ــرات پارتیلرین ــرار دمک ــو ق »ب
ــز  ــدا بی ــر حال ــا ه ــر ام عاییددی
فعالیــت  بیرگــه  اونــالرال  ده 
ائدیریــک«. یانی دئفاکتــو اوالراق 

او دا تاییــد ائتمیــش اولــوب. 
بــو کــی او اوتورومــا قاتیــالن 
اونــالرا  فعــاالری  آزربایجــان 
نیــه  و  وئریبلــر  جــواب  نــه 
ــان  ــی آزربایج ــو اوالی ــانان ب یاش
اجتماعیاتــی ایلــه آچیــق شــکیلده 
یازی نیــن  بــو  پایالشــماییرالر 
امــا طبیعــی  دئییــل  قونوســو 
یئــری و زامانینــدا بــو مســاله نــی 

اوالر.  ائتمــک  مذاکیــره 
کــورد  اوالی  بــو 
مســاله یه  تشــکیالتالری نین 

آنالمــاق  طرزینــی  باخیــش 
اوچــون ســون درجــه اؤنملــی 

 . یــر د
ایندی ایسه سورو بودور؛

»ایــران کــورد تشــکیالتالری نین 
ایشــبیرلیگی اوتاغــی« )بــو اوتــاق 
ایکــی دمکراتــالر و ایکــی کوملــه 
ــه پ.ک.ک.  ــور( ایل ــردن اولوش ل
آراســیندا اؤنملــی آنالشــمازلیقالر 
ــی  ــن هامیس ــون بونالری وار. بوت
ایلــه  دؤولتــی  ایــران  گویــا 
ســیالحلی ساواشــیرالر. نئجــه 
اولــور کــی ایــران دؤولتــی داخیل 
هامیســی  بونالریــن  اولماقــال 
غربــی آزربایجــان قونوســوندا هم 
ــه حرکــت  ــورالر، بیرگ ــر اول فیکی
ائدیرلــر و حتــی عئینــی ادبیاتــدان 
و ترمینولوژیــدن اســتفاده ائدیرلر؟ 
ــس  ــی مجلی ــر ک ــش اورا چاتی ای
و  دمکراتــالر  ســئچکیلرینده 
رکالم  بیرینــی  بیــر  پ.ک.ک. 
غربــی  تهرانیــن  و  ائدیرلــر 
آزربایجــان اســتانداری اونــالرا 
زمیــن و امــکان حاضیرالییــر، 
ایلــه  دئییشــلری  اؤز  اوالردا 
ــیندا  ــتلرین قارشیس ــان تورکیس پ
شــکیلده  آچیــق  اســتانداردان 

ــر.  ــه ائدیرل مودافع
ــا«  ــر ده »آذری ه ــا بی ــو تابلوی ب
و »آران نیــوز« کیمــی تهرانــا 
باغلــی پــان ایرانیســت قوروپالرال 
؛ »آرارات« و »ارمیــا« کولوپــالری 
باغلــی  ارمنســتانا  کیمــی 
ــت  ــن فعالی ــار قوروپالری پارامیلیت
دســتک لرینی  تروریســتلره  و 

آرتیریــن. 
دورومــوم  آزربایجانــدا  غربــی 
ــون  ــی و اویون ــدر تهلوکه ل ــه ق ن
ــه قــدر حســابالنمیش اولدوغــو  ن
اورتــادا دئییــل مــی؟! و البتــه 
ــر  ــا بی ــر و ی ــن بی ــون بونالری بوت
نئچــه مرکــزدن یؤنلندیریلدیگینی 
منطیقلــی  چــوخ  دوشــونمک 

ــی؟! ــل م دئیی
ســولدوز  کیمــی  گؤرولدوگــو 
ساواشــی نیــن 41-جــی ایــل 
نه اینکــی  مســاله  دؤنومونــده 
بیتمه ییــب بلکــه چــوخ داهــا 
ــی  ــیق و تهلوکه ل ــن، قارماش دری
هــر  بیریلــری  آلیــب.  حــال 
اولســون  اولورســا  نــه قیمتــه 
آزربایجانــی خــزر و تورکیــه دن 
ســی نین  پــروژه  آییرمــاق 
اکســیک قــاالن گونئی قیســمینی 
ایــروان - پ.ک.ک.  تهــران - 
ــاق  ــه تامامالم ــی ال ــن ال اتفاقی نی
غربــی  اؤزللیکلــه  ایســته ییر. 
آزربایجــان تــورک دونیاســی نیــن 
ســون ارتبــاط حلقه ســی دیر و اورا 
الــدن وئریلیرســه هــم آزربایجــان 
هــم بوتــون تــورک دونیاســی الی 
االبــد ســاغالماز و گئــری دؤنوشــو 
ــک.  ــه ییه ج ــر ضرب ــان بی اولمای
یانــی قدیــم، قهرمــان  بیــزه، 
تــورک  باللــی  باشــی  و 
دوشــن  اوســتونه  میلتی نیــن 
ــی  ــی باک ــودور ک ــه ب ــؤرو ایس گ
دا، ناخجیوانــدا، اورمــو و سالماســدا 
ــی  ــز کیم ــولدوزدا ائله دیگیمی و س
ــوزاق و  ــو پ ــو اویون ــا ب ــر داه بی
»تــورک دونیاســی نین قیزیــل 
کؤرپوســونو« هــم میلتیمیزیــن 
هــم بوتــون تــورک دونیاســی نین 

قورویــاق.  آدینــا  گله جگــی 

کئچمیشــده باشارمیشــیق، 
گئنــه ده باشــاراجاییق. 

25 24



مستند سه قسمتی »جنگ سولدوز«
ــون  ــط تلویزی ــه توس ــولدوز« ک ــگ س ــتند »جن ــا مس ــکن بارکده ــا اس ــد ب ــما می توانی ش

ــد. ــاهده کنی ــت را مش ــده اس ــه ش ــوز تهی ــی آراز نی اینترنت
قسمت سومقسمت دومقسمت اول
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اکراد از زمان عثمانی تا 
شکل گیری پ.ک.ک 

قره خان قوشاچایلی

فروپاشی عثمانی و تبعات 
آن/ارامنه و خیانت آنان

دول غربــی قبــل از فروپاشــی 
متفقیــن،  بعدهــا  و  عثمانــی 
عثمانــی  ســاکن  اقلیت هــای 
علیــه  وعیــد  وعــده  بــا  را 
ــی، شــورانیدند.  ــوری عثمان امپرات
در اروپــا، اقلیت هــای بالــکان، 
در  یونانی هــا،  و  صرب هــا 
ارامنــه  شــرقی،  قســمت های 
قســمت های  در  و  اکــراد  و 
تحریــک  را  اعــراب  جنوبــی، 
در  عثمانــی  شــرکت  کردنــد. 
جنــگ جهانــی اول، رونــد تجزیه 
ــود و در  ــریع نم ــا را تس اقلیت ه
و  ســور  کنفرانس هــای صلــح 

لــوزان و معاهــده ســایکس پیکــو 
دول  زورگویانــه  سیاســت های 
فاتــح )روس انگلیــس و فرانســه( 
ــود.  ــل نم ــی تحمی ــر عثمان را ب
ــتی  ــدات می بایس ــق آن معاه طب
ــی  ــر ترک ــرزمین های غی ــه س ب

می شــد. داده  اســتقالل 
شــرقی  جنــوب  قســمت های 
ترکیــه فعلــی کــه کردســتان 
آن  در  می شــود  خوانــده 
ســال ها ســاکنانش ترکیبــی از 
اقــوام گوناگــون بــود کــه کردهــا 
در آن مناطــق هیــچ گاه اکثریــت 
آزربایجــان،  تــرکان  نداشــتند. 
ــای  ــه و ترک ه ــوری ها، ارامن آش
ــن  ــی ای ــب جمعیت ــی ترکی عثمان

مناطــق را تشــکیل می دادنــد. 
ــت  ــه عل ــوری ها ب ــه و آش ارامن
اشــتراکات فرهنگــی و دینــی 
در کنــار دول متخاصــم عثمانــی 
کمک هــای  بــا  قرارگرفتــه 
مــادی و معنــوی آنــان اقــدام 
بــه پاک ســازی قومی نمــوده و 
عمــاًل اعــالم جنــگ دادنــد و در 
ــود  ــا خ ــز ب ــراد را نی ــواردی اک م
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــراه کردن هم
جنگ هــای  ناتمــام  پروســه 
ــن  ــی کشــتار و از بی ــی یعن صلیب
ــا  ــار ب ــن ب ــلمانان ای ــردن مس ب
ــرا  ــه اج ــر ب ــدت هرچه تمام ت ش
به نحوی کــه  شــد.  گذاشــته 
ارتــش ســری ارامنــه کــه بــازوی 
داشناکســیون  حــزب  اجــرای 
ــم  ــتون پنج ــوان س ــت به عن اس
از  محولــه  وظایــف  به خوبــی 
ــی  ــی سیاس ــران نظام ــوی س س
دول مذکــور را بــه انجــام رســاند. 
ــران  ــی از س ــای یک در گزارش ه
گروه هــای یاغــی ارمنــی بــه 
روس  ســپاه  ســرفرماندهی 
ــه  ــه »ب ــت ک ــده اس ــزارش ش گ
عثمانــی  نظامــی  ســتون های 
انبارهــای  و  زده  شــبیخون 
ــش  ــه آت ــارت و ب ــات را غ مهم
ــکونی  ــالت مس ــیم، مح می کش
ــام  ــلمان را قتل ع ــت مس و جماع
می کنیــم، در شــهر وان فقــط 
ــده  ــده مان ــورک زن ــر ت 1500 نف
اســت امیــدوارم بــه زودی کشــور 
بــزرگ هایســتان )ارمنســتان( 
جشــن  و  داده  تشــکیل  را 
بگیریــم«. مالحظــه می گــردد 
اثنــا  در  نیــز  آشــوری ها  کــه 
ــا  ــی اول، نخســت ب جنــگ جهان
ــای میســیونر  ــم و رهنموده تعالی
هــای اروپایــی و روس ســپس 
و  مســلحانه  قیــام  طریــق  از 
ــا و  ــوزاندن آبادی ه ــتار و س کش
به ویــژه  مســلمانان  شــهرهای 

جنــگ  در  فعاالنــه  تورک هــا، 
جهانــی اول شــرکت نمودنــد. 
شکســت  از  پــس  آشــوری ها 
ــه  ــه ارومی ــی ب ــرو عثمان در قلم
و  شــدند  ســرازیر  ســلماس  و 
در مــدت ســه مــاه بیــش از 
ایــن  مســلمانان  از   130000
غــارت  و  قتل عــام  را  مناطــق 
قشــون  ســرانجام  کردنــد. 
ــتغاثه  ــا اســتمداد و اس ــی ب عثمان
شکســت  را  آنــان  شــیعیان 
دامــان  بــه  نیــز  آنــان  و  داد 
ــب  ــد. متعاق ــاه بردن ــس پن انگلی
شــورش های مســیحیان، ایــن 
امــر بــه ســایر اقلیت هــا ســرایت 
ــه  ــور ب ــا مجب ــرد و عثمانی ه ک
تبعیــد ارامنــه گردیــد. بخشــی از 
ارامنــه در راه مســافرت به واســطه 
ــان  ــی ج ــای طبیع ــرما و بالی س
دادنــد و برخــی مــورد انتقــام 

ــد. ــرار گرفتن ق

بــرای  ابــزاری  اکــراد 
اراضــی توســعه 

ــرزمین های  ــی از س ــش بزرگ بخ
قرن هــا  از  شــرقی  آناتولــی 
پیــش تحــت تســلط حاکمــان آق 
قویونلــو و صفــوی بــود و کردهــا 
نیــز همــواره بــه لحــاظ تاریخــی 
ــتند  ــران داش ــه ای ــتگی ب دل بس
ــی  ــی بازرگان ــراودات فرهنگ و م
و  آزربایجــان  میــان  زیــادی 
آنــان در ادوار تاریخــی انجــام 
به عنــوان  تبریــز  می گرفــت. 
حکومتــی  مقــر  و  پایتخــت 
سلســله های گوناگــون، شــهره 
ــن  ــرق زمی ــهرهای مش ــاق ش آف
مال التجــاره  انبــار  مرکــز  و 
می رفــت.  شــمار  بــه  جهــان 
اختالفــات  ایجــاد  متأســفانه 
ــا  ــه ب ــیعه و ســنی ک ــی ش مذهب
پیــدای  و  پنهــان  دســت های 
مذهبــی  سیاســی  مقامــات 

می گرفــت  صــورت  اروپایــی 
مانــع از اتحــاد مســلمین در زیــر 
پرچــم واحــد گردیــد و بــا وقــوع 
ارزروم،  در  متعــدد  جنگ هــای 
ــال 1514  ــره از س ــس و غی بتلی
حاکمیــت  نه تنهــا  میــالدی 
ــور از  ــر مناطــق مذک ــان ب صفوی
ــخ  ــه از آن تاری ــت بلک ــن رف بی
بــه بعــد عثمانیــان بــا کوچانیــدن 
کــرد  عشــیره های  و  طوایــف 
ــه روز  ــان روزب ــرو صفوی ــه قلم ب
بافــت  تغییــر  و  روی  به پیــش 
از  مهمــی  مناطــق  جمعیتــی 
ــه  ــا اورمی ــر ت ــل دیاربک حدفاص
ــیعیان  ــا ش ــد. باره ــه دادن را ادام
مختلــف  بهانه هــای  بــه 
و  امــوال  شــده،  قتل عــام 
تیــول  به صــورت  اراضی شــان 
بــه عشــیره های کــرد واگــذار 
ــز  ــوی نی ــان صف ــد. حاکم می ش
ــا سیاســت های  ــه ب ــدرت مقابل ق
عثمانــی را نداشــتند. درنتیجــه 
نفــوذ  و  ســیطره  گســترش 
ــداوم  ــورت م ــه به ص ــی ک عثمان
بیــش از 500 ســال ادامه داشــت، 
اقلیــت کردهــای ســنی تابــع 
ایــران بیشــتر در جنــگ و مقاطــع 
به عنــوان  تاریخــی  مختلــف 
ــل  ــی عم ــم عثمان ــتون پنج س
و  امــارت  وعــده  می کردنــد. 
ــا مراغــه  ــی از موصــل ت حکمران
بــه ســیف الدوله مــکار اولیــن 
رئیــس ایــل مکــری )مــکار( 
در  استقرارشــان  هنــگام  بــه 
از ســوی عثمانــی  آزربایجــان 
مــکار  ایــالت  می شــد.  داده 
بایــدوک،  منقــور،  )مکــری(، 
الهیجــان  مامــش،  گــورک، 
و هرکــی و غیــره در فواصــل 
بــه  صفویــان  شکســت های 
ــه  ــده و ب ــرازیر ش ــان س آزربایج
ــب  ــی و غص ــرکان بوم ــراج ت اخ
آنــان  آبادی هــای  و  ییالق هــا 

پرداختنــد.
بــه دنبــال خالــی شــدن مناطــق 
شکســت های  و  مذکــور 
اتبــاع  عثمانــی،  پی درپــی 
ــی از مناطــق ازدســت رفته  عثمان
ــه جنــوب شــرق ترکیــه فعلــی  ب
مهاجــرت نمودنــد. بخــش بزرگی 
از کردهــا از مناطــق بالــکان، 
مناطــق  ســایر  و  مولــداوی 
و  آوارگان  به صــورت  عثمانــی 
پناه جویــان در مناطــق مذکــور 
ــی کــه  اســکان داده شــدند. زمان
دولــت عثمانــی از رمــق افتــاده و 
ــا لقــب نشســت  از مرزهــای اروپ
و  آبــا  ســرزمین های  بــود؛ 
اجــدادی تــورکان پــس از اخــراج 
ــی در  آشــوبگران آشــوری و ارمن
ــرار  ــرد ق ــازه واردان ک ــار ت اختی
ــه  ــی ب ــب جمعیت ــت. ترکی گرف
ــا و  ــی ه ــت کشــتار آزربایجان عل
تورک هــای عثمانــی بــه نفــع 
ــود. ــی نم ــر محسوس ــراد تغیی اک

رویدادهــای بعــد از روی 
کار آمــدن جمهوریــت در 

ــه ترکی
بــا ظهــور آتاتــورک و تثبیــت 
ترکیــه،  در  ملییــون  قــدرت 
بــرای  نتوانســتند  اروپائیــان، 
آشــوری ها و ارامنــه کشــوری 
در  اروپائیــان  کننــد.  درســت 
کنفرانس هــای متعــدد به ویــژه 
در کنفرانــس صلــح پاریس اعالم 
ــیل  ــا پتانس ــرد ه ــه ک ــد ک کردن
و  ندارنــد  را  دولــت  تشــکیل 
درنتیجــه ایجاد کشــوری مســتقل 
ــن  ــت. ای ــدور نیس ــان مق برایش
ــان  ــود کــه آن ــا ب ــه آن معن ــه ب ن
ــه  ــی ترکی ــور داخل ــت در ام دخال
را متوقــف بنماینــد، بلکــه دیدنــد 
تجاوزکارانه شــان  سیاســت های 
ــورک  ــی ت ــا ظهــور عناصــر مل ب
ــده و  ــت گردی ــه شکس ــر ب منج
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ــاع  ــاهده اوض ــا مش ــج ب به تدری
ــد. ــوض کردن ــره ع چه

اول  جهانــی  جنــگ  از  پــس 
آن،  از  ناشــی  خرابی هــای  و 
تجزیه شــده  قلمروهــای 
ــورهای  ــار کش ــی در اختی عثمان
فاتــح تحــت عنــوان سیســتم 
امــا  گرفــت  قــرار  قیمومیــت 
اســتقالل  بــه  آناتولــی  خــود 
رســید. کشــور تــازه تأســیس 
و  بحران هــا  از  پــس  ترکیــه 
طوفان هــای متوالــی توانســت 
بین الملــل  عرصــه  در  دوبــاره 
قــد علــم کنــد. ظهــور کمونیســم 
در روســیه و خطــرات روزافزونــی 
کــه دنیــا را تهدیــد می کــرد 
ازیک طــرف و شــرایط منطقــه 
و جهــان از طــرف دیگــر باعــث 
شــد مداخلــه گــران خارجــی 
مســلح  و  تحریــک  از  دســت 

ســاختن کردهــا بردارنــد.

شکل گیری احزاب کردی
یــک  به طــور ســنتی کردهــا 
ــت نزاع هــای قومــی در  ــای ثاب پ
منطقــه محســوب می شــوند. بــه 
علــت فراهــم بــودن زمیــن آماده 
ــه  ــاق و فتن ــای نف ــت، بذره کش
بــه دســت اســتعمار کاشــته شــده 
و بعدهــا حاصــل آن در فصــل 
ــواًل  ــردد. معم ــب درو می گ مناس
بی ثبــات  کشــورها،  تضعیــف 
و  گذاشــتن  تأثیــر  ســاختن، 
و  تحمیــل  مهم تــر  همــه  از 
ــردن  ــه ک ــا دیکت ــوذ ی اعمال نف
ــال درگیری هــا  سیاســت ها از کان
ــورت  ــی ص ــای داخل و بحران ه
ــده احــزاب  ــرد. وجــود پدی می گی
ــه حــزب  تروریســتی کــرد ازجمل
ــه  ــرات، پ.ک.ک و اتحادی دموک
ایــن  عینــی  مثــال  میهنــی 
ــوه  ــی نح ــت. بررس ــئله اس مس
ــزاب  ــت اح ــکل گیری و فعالی ش

قــرار  دســت آویز  کــردی، 
گرفتــن، ایجــاد پایــگاه بــرای 
و  مــادی  تلفــات  و  بیگانــگان 
ــال  ــن مق ــه ای ــانی از حوصل انس
ــه  ــن نکت ــر ای ــت. ذک ــارج اس خ
کــه  اســت  اهمیــت  حائــز 
ــوم  ــف ق ــان طوای شــورش در می
کــرد قبــل از 50 ســال اخیــر 
ــته و  ــی نداش ــه مل ــچ گاه جنب هی
عصیان هــای  قالــب  در  فقــط 
ایلــی  منطقــه ای،  عشــیره ای، 
ــوده  ــروز نم ــی ب ــًا مذهب و احیان
ــگ  ــگام جن ــه هن ــا ب اســت. تنه
کشــمکش های  و  ســرد 
رقابت هــای  و  ایدئولوژیکــی 
دو  تســلیحاتی  و  اقتصــادی 
ــود کــه  ــوک شــرق و غــرب ب بل
مهره هــای  به عنــوان  اکــراد 
ــی  ــه ی سیاس ــطرنج در صفح ش
اهمیــت یافتنــد و بارزانــی هــا بــا 
ــم  ــکا و رژی ــا و آمری کمــک اروپ

ــدند. ــلح ش ــاه مس ش
کــردان  دموکــرات  حــزب 
در  روس هــا  توســط  ایــران 
ــی دوم ایجــاد شــد.  جنــگ جهان
یــک  هــر  اســت  شــایان ذکر 
کــرد  تروریســت  احــزاب  از 
و  اســتعداد  از  بهره گیــری  بــا 
پتانســیل یکدیگــر و نیــز اوضــاع 
دگرگونی هــای  و  سیاســی 
ــر  ــک یکدیگ ــه کم ــده ب ایجادش
ضرورت هــا  بــه  بنــا  شــتافته 
ــم  ــداف امپریالیس ــتای اه در راس
بــرد  به پیــش  غــرب،  شــرق 
نیــز  و  آن هــا  شــوم  مقاصــد 
بنیان هــای  تقویــت  و  توســعه 
ســازمانی خــود از طریــق تــرور و 
بمب گــذاری قتــل و یاغیگــری و 
ایجــاد آشــوب و فتنــه و هــزاران 
بی قانونــی  ناهنجــاری  مــورد 
ــر در هــر  کــه در ایــن ســده اخی
یــک از کشــورهایی کــه اقلیتــی 
ــاکن اند را  ــرد در آن س ــوم ک از ق

ــای  ــوان رویداده ــوان به عن می ت
ــال زد. ــی مث عین

ــوری  ــان ن ــرکات احس تح
ــه ــتوانه ارامن ــا پش ب

بــا اســتقرار دولــت مــدرن در 
ترکیــه و قــرار گرفتــن آن در 
ــوان  ــکا به عن ــه غــرب، آمری جبه
ــرق  ــوک ش ــب سرســخت بل رقی
ــرض  ــه در مع ــورهایی ک از کش
خطــر نفــوذ کمونیســم بودنــد بــه 
حمایــت برخاســت. طبــق طــرح 
کمک هــای  ســیل  آیزنهــاور 
اقتصــادی تســلیحاتی و غیــره 
کــه  کشــورهایی  اختیــار  در 
ــده  ــم نامی ــدم کمونیس ــط مق خ
یونــان،  ازجملــه  می شــدند 
ــت.  ــرار گرف ــران. ق ــه و ای ترکی
ــا  ــتیبانی اروپ ــا پش ــز ب ــه نی ترکی
درزمینــه  توانســت  آمریــکا  و 
ــی و  ــی، سیاس ــادی، نظام اقتص
مهمــی  بــه  پیشــرفت های   ...

ــد. ــت یاب دس
ــا  ــه ت ــای ترکی ــان کرده  در می
کمتریــن  میــالدی   70 دهــه 
نداشــت.  وجــود  جنبشــی 
و  اجتماعــی  زمینــه  اساســًا 
سیاســی الزم بــرای تحــرکات 
و  نداشــت  وجــود  این چنینــی 
شــمار معــدودی از روشــنفکران و 
ــراف زادگان  ــردگان اش تحصیل ک
و  کمونیســت  احــزاب  در 
مارکسیســت فعالیــت داشــتند. 
در  کــه  را  گروهــی  می تــوان 
دهــه 20 بــه کمــک فکــری 
داشــناکهای  ایدئولوژیکــی  و 
ــت  ــه فعالی ــزار ب ــه ت ــته ب وابس
را  روی آورنــد  مســلحانه 
ــوان اولیــن جنبــش کــردی  می ت

کــرد. نام گــذاری 
درس  بــا  ارمنــی  داشــناکهای 
ناکامی هــای  از  گرفتــن 
خودشــان بــه هــر دری می زدنــد 

ــدا  ــدی پی ــود متح ــرای خ ــا ب ت
ــا اســتعمارگران  کننــد از اتحــاد ب
گرفتــه تــا اتحــاد بــا یاغــی 
ــیمیتکو و  ــماعیل س ــروف اس مع
ایــن بــار بــا پرورانــدن شــخصی 
از  نــوری  احســان  نــام  بــه 
افســران فــراری عثمانــی دســت 
بــه اقــدام زدنــد. احســان نــوری 
تعــدادی از راهزنــان و یاغیــان 
کــوه  در  گــردآورده  را  متمــرد 
آغــری موضــع گرفتند و بــا غارت 
ــدی در  ــوار چن ــتاهای هم ج روس
مقابــل نیروهــای ترکیــه قــد علم 
ــه  ــس از س ــت پ ــد. درنهای کردن
ســال درگیری هــای مســلحانه 
ســختی  شکســت  متحمــل 
گردیدنــد و بســیاری از نفــرات 
ــا خانواده هایشــان  آنــان همــراه ب
بــه روســیه رفتنــد و رؤیــای 
مدینــه فاضلــه کمونیســم بــر 
کابــوس  بــه  تبدیــل  ایشــان 
ــا را  ــات روس آن ه ــت. مقام گش
ــوده  ــاری نم ــای ب ــوار واگن ه س
و بــه ســیبری تبعیــد کردنــد. 
اندکــی  ســال ها  باگذشــت 
از آنــان توانســتند بــه قفقــاز 
حــدود  در  برگردنــد  ایــران  و 
2000 خانــواده از آنــان بــا اجــازه 
اطــراف  در  پاالنــی  رضاخــان 
و  پلدشــت  ماکــو،  شــهرهای 
ــروزه  ــتند. ام ــاکن گش ــوی س خ
طــرف  از  فتنه هایــی  شــاهد، 
پ.ک.ک هســتیم کــه از حوالــی 
ــان  ــن مهمان ــکونت ای ــل س مح
ناخوانــده سرچشــمه می گیــرد.

پــس از شکســت گــروه احســان 
ــا  ــی ی ــت ترک ــه هوی ــوری ک ن
ــوم نشــده  ــون معل ــش تاکن کردی
یــازده  و  همســر  به اتفــاق  او 
هم رزمانــش  و  افــراد  از  تــن 
شــدند.  پناهنــده  ایــران  بــه 
در  ترکیــه  فشــار  بــا  ظاهــراً 
ــک  ــر ی ــی ه ــی فرمایش دادگاه

بــه 3 ســال زنــدان محکــوم 
ــام زندانشــان  ــس از اتم شــدند پ
ترکیــه  بــه  آنــان  از  برخــی 
ــوری  ــان ن ــا احس ــتند ام بازگش
تــا مرگــش در کرمــان و تهــران 
مدینــه  نظــر  تحــت  ســال ها 
ــه او  ــود. خان ــان ب ــه رضاخ خفی
پاتــوق تروریســت های کــرد از 
ــود  ــراق ب ــران و ع ــتان ای کردس
ــن مــدت رهنمودهــای  و او در ای
زیــادی بــه کردهــای مذکــور 
می نمــود و بــا ارامنــه نیــز در 
ــوری در  ــان ن ــود. احس ــاط ب ارتب
وفاداری هــای  از  خاطراتــش 
همســر  می گویــد،  همســرش 
ــام  ــوده و در تم ــرک ب ــرده ت نامب
ــادوش  ــی اش دوش ــل زندگ مراح
او بــوده حتــی هنــگام جنــگ نیــز 
بــه مــداوای مجروحــان کــرد 
ــه او  ــا آخــر عمــر ب ــه و ت پرداخت
وفــادار مانــده اســت. کســانی در 
مــورد او کتــاب نوشــتند ازجملــه 
شــنویی  زاده  محمــود  رحیــم 
بــه وفــاداری او اشــاره کرده و 
ــد و  ــب دادن ــیر زن لق ــه او ش ب
را  کــردی  نژادپرســتی  خــوی 
ــا  ــد باره ــان نماین نتوانســتند پنه
از  ذکــر کرده انــد کــه حیــف 
ــه  ــت و شــجاع ک آن همــه صداق
ــود البتــه نظــر چنیــن  او تــرک ب
صفاتــی کمتــر در زنــان کــرد 
ــا  ــه ب ــه این گون ــوده ک ــروز نم ب
حســرت و شــگفتی او را ســتودند.

فشــار  بــازوی  اکــراد 
غــرب علیــه دولــت عــراق

هم زمــان بــا تشــدید فعالیــت 
مســلحانه کردهــا در عــراق علیــه 
حکومــت مرکــزی، بــا پشــتیبانی 
رژیــم شــاه و کشــورهای بلــوک 
بــا  انقــالب  از  پــس  غــرب، 
عبدالکریــم  ژنــرال  کودتــای 
قاســم وارد ابعاد گســترده ای شــد. 

جبهــه غــرب ازآنجاکــه اســتقرار 
ــدار شــرق در عــراق،  ــم طرف رژی
منافــع غــرب را بــه خطــر انداخته 
ــم  ــن رژی ــود و سیاســت های ای ب
ــال  ــا آم ــدودی ب ــا ح ــراق ت ع
ــت فلســطین و جهــان عــرب  مل
ــرای  ــذا ب ــت؛ ل ــی داش همخوان
اکــراد  از  بی ثباتــی آن کشــور 
کودتاهــای  کردنــد.  اســتفاده 
ناامنــی در عــراق  و  پی درپــی 
بــه کشــورهای هم جــوار نیــز 
در  به ویــژه  می کــرد  ســرایت 
ــاط  ــر ارتب ــن البک ــت حس حکوم
ــای  ــا کرده ــی ب ــای عراق کرده
نهــاد  فزونــی  بــه  رو  ترکیــه 
و آن مصــادف بــود بــا فشــار 
احــزاب  بــه  ترکیــه  دولــت 
ــع  ــه قلع وقم ــرق ک ــدار ش طرف
احــزاب مذکــور را در دســتور کار 
ــخص  ــود. ش ــرار داده ب ــود ق خ
اوجــاالن نیــز در آن موقــع عضــو 
ــه  ــت ب ــزب مارکسیس ــن ح همی
ــه  ــه ک ــت. آن گون ــمار می رف ش
در خاطراتــش اشــاره می کنــد 
پس ازآنکــه امــکان فعالیــت در 
ــم  ــد، تصمی ــن نش ــکارا ممک آن
بــرود  دیاربکــر  بــه  می گیــرد 
از چنــد ســال فعالیــت  پــس 
و یارگیــری بــه علــت وجــود 
اختالفــات کشــورهای عربــی 
بــا ترکیــه او بــه ســوریه مــی رود 
و حــزب کمونیســت فلســطین 
کــه جنبشــی تــوده ای بــرای 
ــات  ــود، امکان ــطین ب آزادی فلس
ــای  ــرای آموزش ه ــه ای را ب اولی
چریکــی تروریســتی در اختیــارش 
ــا  ــه ب ــن گون ــد. بدی ــرار می ده ق
رژیــم  بی دریــغ  کمک هــای 
ــخص  ــد ش ــوریه و تأکی ــث س بع
ــرد،  ــای ک ــد جوان ه ــظ اس حاف
ارمنــی و عــرب تبعــه ترکیــه 
ــده  ــوریه ش ــازم س ــروه ع گروه گ
زیــر نظــر واحدهــای اســتخباراتی 
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کادرهــای  و  ســوریه  ارتــش 
آموزش هــای  فلســطینی 
نظامــی  و  سیاســی  عقیدتــی 
ترکیــه  روانــه  و  فراگرفتــه  را 
می گردیدنــد. رژیم هــای بعثــی 
ــوریه  ــراق و س ــتی ع سوسیالیس
ــف  ــش تضعی ــا پی ــه از مدت ه ک
بــا  می کردنــد  آرزو  را  ترکیــه 
هم پیمانــی شــوروی و یونــان 
پایگاه هــای  ایجــاد  بــا  و 
ــوزش  ــه آم ــوریه، ب ــدد در س متع
هســته های  ســازمان دهی  و 

تروریســتی پرداختنــد.

انتقــال پ.ک.ک از ســوریه 
بــه لبنــان

 در ســال های جنــگ ایــران و 
عــراق دولــت صــدام پیمانــی 
ــه  ــود ک ــا نم ــه امض ــا ترکی را ب
ــق  ــا عم ــتند ت ــن می توانس طرفی
ــر  ــاک یکدیگ ــری خ 70 کیلومت
نماینــد  تعقیــب  تروریســت ها 
ــش  ــه کاه ــر ب ــر منج ــن ام ای
مناطــق  آن  در  درگیری هــا 
هــم  موافقت نامــه ای  گردیــد. 
در ایــن خصــوص بــا ســوریه 
بســته شــد. نقــض موافقت هــای 
ــه  ــت ترکی ــه دول ــورت گرفت ص
ــوریه  ــث س ــزب بع ــران ح ــا س ب
فعالیــت  توقــف  خصــوص  در 
قطــع  و  اکــراد  مســلحانه 
کمک هــای  و  حمایت هــا 
خیانــت  و  دورویــی  ســوریه 
بعثی هــا را آشــکار کــرد. بــه 
ــوریه،  ــده ی س ــف وع ــبب خل س
مقامــات کشــور ترکیه در آســتانه 
ــد، حتــی  ــا ســوریه بودن جنــگ ب
ــز  نقشــه های اشــغال دمشــق، نی
ــظ  ــه حاف ــود؛ ک ــده ب کشــیده ش
ــتباه  ــر، به اش ــا درک خط ــد ب اس
به این ترتیــب  بــرد  پــی  خــود 
از  پ.ک.ک  پایگاه هــای 
انتقــال  لبنــان  بــه  ســوریه 

ــی پ.ک.ک  ــع مال ــد. مناب یافتن
نقــدی  طریــق کمک هــای  از 
ســازمان های مافیایــی قاچــاق 
ــاق  ــدر، قاچ ــواد مخ ــت م ترانزی
انســان و غیــره تأمیــن می شــود.

ــج  ــگ اول خلی ــگام جن ــه هن ب
بــه  طالیــی  فرصــت  عــرب 
دســت ارتــش ترکیــه افتــاد و 
اعضا حــزب پ.ک.ک در آســتانه 
نابــودی بودنــد. متأســفانه برخــی 
فــرا  و  منطقــه ای  کشــورهای 
دولــت  من جملــه  منطقــه ای 
بارزانــی آنــان را از نابــودی کامل 
بدین وســیله  دادنــد  نجــات 
و  آرامــش  کــه  می رفــت 
حکم فرمــا  منطقــه  در  امنیــت 
ــن  ــه ای ــی ک ــا از آنجائ ــود ام ش
کشــورهای  خوشــایند  مســئله 
دســت به کار  نبــود  ســلطه جو 
ــن  ــق ای ــع از تحق ــدند و مان ش
مهــم گردیدنــد. گویــا اصــل 
سیاســت های  تغییرناپذیــر 
ابــد  تــا  اســتعماری  گذشــته 
و  باقیســت  خــود  قــوت  بــه 
مانــع  و  بحــران  ایجــاد  آن 
بــر ســر راه ترقــی و ســعادت 
ــا  ــت؛ ام ــه اس ــورهای منطق کش
کشــورهای منطقــه و حامیــان 
ــر روزی  ــم اگ ــه ای تروریس منطق
ــان  ــم گریب ــتند تروریس می دانس
ــد  ــز خواه ــان نی ــود آن ــر خ گی
پ.ک.ک  از  هیــچ گاه  شــد 
در  پایــگاه  نمی کــرد  حمایــت 
اختیارشــان نمی گذاشــتند هــدف 
کشــورهای منطقــه از تقویــت 
ــدون آینده نگــری  تروریســت ها ب
صرفــًا مالحظــات منافــع زودگذر 
ــن  ــت ها از ای ــا تروریس ــوده ام ب
منافــع  بی دریــغ  کمک هــای 
درازمــدت خویــش را تأمیــن و 
بیمــه کردنــد. امــروز هــم شــاهد 
وجــود کمپ هایــی از پ.ک.ک 
ایــران  مرزهــای  درون  در 

ــتفاده از  ــرای اس ــه ب ــتیم ک هس
فشــار  اهــرم  به عنــوان  آنــان 
ــان و  ــی آزربایج ــت مل ــر حرک ب

می شــود. نگهــداری  ترکیــه 
امنیتــی  پیمان هــای  هرچنــد 
میــان  مختلــف  فواصــل  در 
ــا  ــران امض ــه و ای ــات ترکی مقام
ــت  ــر نتوانس ــن ام ــا ای ــد ام ش
مانــع از تحــرکات تروریســتی 
ــردد.  ــورها گ ــن کش ــان در ای آن
و  کشــمکش  ســال ها  پــس 
کلنجــار رفتــن ایــن ســازمان 
وصلــت  شــاهد  منطقــه  در 
ــی  ــرد ایران ــر ک ــا عناص ــان ب آن
هســتیم کــه ایــن وصلــت، تولــد 
عنصــری بنــام پــژاک اســت. 
ــا  ــز ب ــتی نی ــزب تروریس ــن ح ای
چریکــی  تجــارب  از  اســتفاده 
کوتاه مــدت  در  خــود  اســالف 
طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد 
بــا  زدوخوردهایــی  مرتبــًا  و 
نیــروی  و  ســپاه  نیروهــای 
ــفانه  ــه متأس ــته ک ــی داش انتظام
ــتان  ــار و تابس ــای به در فصل ه
چنــد ســالی اســت شــاهد وقــوع 
ــتیم.  ــی هس ــای خونین درگیری ه
پ.ک.ک  و  پــژاک  درواقــع 
دوروی یــک ســکه محســوب 
وجــود  علــت  بــه  می شــوند 
کردســتان  در  کــردی  دولــت 
ــی پ.ک.ک  عــراق، شــاخه عراق
رشــد چندانــی نکــرده و توفیقــی 
بــه دســت نیــاورده اســت؛ امــا در 
ــل  ــی نائ ــه موفقیت های ســوریه ب
آمدنــد و بــه تقلیــد از احــزاب 
ــرقی و  ــای ش ــم در اروپ کمونیس
ــی را  ــان احزاب ــاط جه ــایر نق س

ــد. ــود آورده ان ــه وج ب

دفاع در حجم؛ به بهانه 
هفته سولدوز 

تایماز اورمولو

نقطــه   1358 فروردیــن   31
عطــف و بزرگ تریــن بحــران 
دفاعــی  حادثــه  و  انســانی 
پایــان  در  جنوبــی  آزربایجــان 
قــرن بیســتم بــود. ده هــا کشــته 
و زخمــی، ســرهای بریــده زنــان 
ــا  ــراه صده ــه هم ــودکان ب و ک
خانــواده تــرک آواره و اخــراج 
هم جــوار  شــهرهای  از  شــده 
ــنویه،  ــا، اش ــد خان ــولدوز مانن س
ــی  ــان، زخم های ــاد و صوفی مهاب
بودنــد کــه هرگــز التیــام نیافتنــد.

ســولدوز  حماســه  گرچــه   
توقــف کوتاهــی بــه ماشــین 
کــردی  تروریســم  تهاجمــی 
داد امــا عــدم پیگیــری مــردم 

و  ســهل انگاری  کنــار  در 
بعدهــا خیانت هــای مســئولین 
ــوری  ــکری و کش ــگ لش رنگارن
ــرای  ــران، محیــط مســاعدی ب ای
تحــوالت بعــدی فراهــم آورد 
اســتیال  اکنــون  به طوری کــه 
گــری و اشــغال ســرد غــرب 
ــئله  ــه مس ــل ب ــان تبدی آزربایج
اســت. شــده  آزربایجــان  اول 

ــون  ــا اکن ــئله م ــن مس مهم تری
در کنــار مبــارزه بــا فاشیســم 
مشــکالت  و  حاکــم  دولتــی 
ــل  ــت محیطی معض ــده زیس عدی
آزربایجــان  غــرب  در  اشــغال 
بایســتی  مــا  دفــاع  اســت. 
باشــد  حجمــی  و  همه جانبــه 

ــن  ــی. آخری ــی و مقطع ــه خط ن
شــورای  مجلــس  انتخابــات 
پایانــی  ماه هــای  در  اســالمی 
ســال 1398 نشــان داد کــه اکثــر 
ــوز  ــکل ها هن ــخصیت ها و تش ش
ــی  ــی و مقطع ــاع خط ــر دف درگی
ــرکت در  ــر ش ــرار ب ــتند. اص هس
مجلــس  فرمایشــی  انتخابــات 
ــوع طــرز تلقــی  ــن ن نشــان از ای
از دفــاع در غــرب آزربایجــان 
بــه  مــردم  عمومــًا  داشــت. 
ــان  ــوش  نش ــی روی خ ــن تلق ای
انتخابــات  ایــن  در  و  ندادنــد 
شــرکت نکردنــد، آنانــی هــم 
ــفانه  ــد متأس ــرکت کردن ــه ش ک
ــال  ــور مضاعــف درخطــر ابت به ط
ــرار  ــز ق ــا نی ــروس کرون ــه وی ب
در  نیم بنــد  پیــروزی  گرفتنــد. 
ــه  ــم ک ــع رژی ــه نف ــات ب انتخاب
طــراح و اسپانســر پــروژه اشــغال 
آزربایجــان  غــرب  در  کــردی 
گروه هــای  و  افــراد  اســت، 
ــه  ــد. گرچ ــام ش ــت تم ایران پرس
ــدود در  ــت مح ــا موفقی ــوأم ب ت
نماینــدگان  فرســتادن  عــدم 

جریانــات کــردی بــود.

دفاع در حجم
می رســد  نظــر  بــه  اکنــون 
ــی  ــت مل ــرش حرک ــتی نگ بایس
ــد و  ــر کن ــی تغیی ــه دفاع درزمین
از حالــت خطــی تبدیــل بــه دفاع 
در حجــم گــردد. دفــاع در حجــم 
ــا  ــوذ نظریه ه ــاد و نف ــی ایج یعن
در  دفاعــی  اســتراتژی های  و 
انســان  زندگــی  ابعــاد  تمــام 
ایــن  بــه  آزربایجانــی.  تــرک 
ــزاب  ــکل ها و اح ــه تش ــا ک معن
بایســتی  آزربایجانــی  تــرک 
ــه دوراز  ــن ب ــای نوی ــا روش ه ب
و  رقابت هــا  دام  در  افتــادن 
و  مبــارزه  وارد  خودخواهی هــا 
متشــکل کــردن تمــام اقشــار 
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ــی شــوند. ورزشــکاران،  آزربایجان
ــاورزان،  ــران، کش ــان، کارگ معلم
حاشیه نشــینان  جوانــان، 
بــه  بایــد  زنــان  و  شــهری 
هــدف کمک رســانی و آگاهــی 
و  احــزاب  و  تشــکل ها  دهــی 
شــوند.  تبدیــل  شــخصیت ها 
ــاالن  ــای فع ــا و تیم ه کارگروه ه
ملــی بایســتی در تمــام زمینه هــا 
وارد عمــل شــوند و بــا زبــان 
و اصطالحــات ملــی مبــارزات 
اســتقالل  و  طلبانــه  هویــت 
ادبیــات  وارد  را  خواهانــه 
روزمــره ملــت کننــد. نمونــه 
در  را  فعالیت هــا  ایــن  بــارز 
ــم؛  ــاهد بوده ای ــع بحــران ش مواق
انســان  کمک هــای  ماننــد 
مــواد  جمــع آوری  و  دوســتانه 
ــیل زدگان  ــاز س ــول موردنی ــا پ ی
ســال های  در  زلزلــه زدگان  و 
ــارز  ــیار ب ــود بس ــه نم ــته ک گذش
آن را در ســیل بنــدر ترکمــن 
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــد س در عی
ــترده تر  ــا گس ــون ب ــم. اکن بودی
معضــالت  و  بحران هــا  شــده 
طبیعــی  آفــات  و  متعــدد 
ــرگاه  ــه ه ــم ک ــگان می بینی هم
ــی  ــور حجم ــی به ط ــت مل حرک
و همه جانبــه وارد عمــل شــده 
ــب  ــز کس ــتری نی ــت بیش موفقی

ــت. کــرده اس
غــرب  در  اشــغال  مســئله 
حجــم  در  دفــاع  آزربایجــان، 
باعــث  اتفاقــات  عمــق  در  و 
ــام  ــم در تم ــد بتوانی ــد ش خواه
جبهه هــا دفــاع کنیــم. ادارات، 
ســربازخانه ها، دهــات، مــزارع، 
و  اعیــاد  بــازار،  کارخانه هــا، 
مناســبت ها و فضــای مجــازی 
تمــام  از  مشــحون  بایســتی 
ــی  ــت ارض ــاع از تمامی ــاد دف ابع
مهم تریــن  شــود.  آزربایجــان 
نمــود ایــن مبــارزه پایان دشــمنی 

و  آزربایجانــی  تشــکل های 
و  تلویزیون هــا  در  گشــودن 
روی  بــه  آزربایجانــی  مدیــای 
احــزاب  و  شــخصیت ها  تمــام 

. شــد می با
از  صرف نظــر  بعــدی  گام 
مقابــل  در  تعویض هــا  دادن 
پایــان  و  کــردی  تروریســم 
و  گــران  البــی  ســهل انگاری 
درصحنــه  فعــال  تشــکل های 
ــوص  ــت بخص ــی حرک دیپلماس
جریانــات شــبه چپ و فدرالیســت 
می باشــد. مبــارزه واقعــی و بــدون 
ــخاص و  ــه اش ــا هم ــاض ب اغم
تشــکل هایی کــه عمــداً یا ســهواً 
در صــف اشــغال آزربایجــان قــرار 
ــد در رأس  ــد و بای ــد بای می گیرن

ــرد. ــرار بگی ــور ق ام
ــاع  ــاع از دف ــر اســتراتژی دف تغیی
ــدم  ــال ق ــاع فع ــه دف ــال ب غیرفع
ــتراتژی  ــن اس ــدی و مهم تری بع
بایــد  را  مــا  در حجــم  دفــاع 
تشــکیل دهــد. حرکــت ملــی 
دفــاع  و  درگیــری  از  نبایــد 
مــا  بمانــد.  غافــل  فیزیکــی 
ــد  ــیم. بای ــش بترس ــد از تن نبای
بدانیــم اصلی تریــن دفــاع، دفــاع 
میدانــی اســت. بــا ضعیــف شــدن 
قــدرت  بــر  به تدریــج  رژیــم 
خواهــد  افــزوده  تروریســت ها 
ــاح  ــلح جن ــای مس ــد و نیروه ش
ــور  ــان به ط ــل و پشتیبانانش مقاب
عملــی خواهنــد خواســت تــا 
نســبت بــه حــذف فیزیکــی ملــت 
ــتی  ــن بایس ــد؛ بنابرای ــا بپردازن م
بــر دفــاع میدانــی و فیزیکــی 
باشــیم. همــه  تأکیــد داشــته 
ــم  ــه اوج تخاص ــم ب ــد بدانی بای
پــس  می شــویم.  نزدیــک 
بایــد آماده باشــیم و تحــرکات 
دیپلماتیــک و میدانــی حرکــت 
ــاع و  ــتای دف ــد در راس ــی بای مل

ــرد. ــرار بگی ــل ق ــه متقاب حمل

ــم  ــاع در حج ــر دف به عبارت دیگ
و تمــام ابعــاد زندگــی شــخصی، 
صنفــی، سیاســی، اقتصــادی و 
دفــاع  از  پرهیــز  و  بحران هــا 
ــا  ــد تنه خطــی و محــدود و تأکی
بــر زبــان و چنــد مســئله محــدود 
جانبــی خواهــد توانســت حرکــت 
موجــود  بن بســت  از  را  ملــی 
ــته باشــیم  ــاد داش ــه ی ــد. ب برهان
وارد  را  مــا  حجــم  در  دفــاع 
مرحلــه تهاجــم خواهــد کــرد. 
ــه آن  ــدت ب ــا بش ــه م ــزی ک چی

ــتیم. ــاج هس محت

ساواشین اوشاقالری 
توماج اورمولو

او ایــل بایرامــی دا یاشــایا بیلمــه 
میشــدی. ســککیز یاشــیندا اوالن 
آیــدا، ســولدوزون کاســیب محلله 
ــه  ــک عائل ــددی نفرلی ــینده یئ س
ســی ایلــه بیرلیکــده یاشــاییردی. 
ــی  ــه ایک ــدان هل ــران انقالبین ای
شــهرده  کئچمیشــدی.  آی 
بلیرســیزلیک و قورخــو هاواســی 
وار ایــدی. ســون گونلرده آتاســی 
دانیشــیقالرینی  آناســینین  و 
خیــال  زامــان  ائشــیتدیگی 
ایلــه  قورخــوالر  دونیاســیندا 
آیــدا  قالیــردی.  باشــا  بــاش 
ایــدی.  اورتانجاســی  ائویــن 
ایکــی کیچیــک قارداشــی و بیــر 
بؤیــوک قیــز و اوغــالن قارداشــی 
وار ایــدی. یاشــالری بیــر بیرینــه 

یاخیــن اولدوقــالری اوچــون هــر 
زامــان بیــر بیــری ایلــه اویناییــب 
ــاالری  ــر. آت ــان کئچیریردیل زام
فهلــه  ایســه  حســین  مــش 
ایــدی. اونــون دا ایشــلری ســون 
گونلــرده هئــچ یاخشــی دئییلدی. 
باغالمیشــدی  اومودونــو 
ایشــلرین  ســونرا  بایرامــدان 
ــا کــورد سیاســی  آچیلماســینا. آم
ــرده  ــون گونل ــکیالتالرین س تش
شــهر ده ســالدیقالری هــای-

کــوی ایشــچیلرین ایشــلرینی 
ــدا- ــدی. آی ــاد ائتمیش الپ کاس

نیــن آناســی ائــو قادینــی ایــدی. 
ــونالرینا  ــی س ــک آی ــن ایل یازی
یاخالشــیردی. کــورد حزبلرینــدن 
ــهرینده  ــولدوز ش ــینین س بیریس

بیرگــه  ایلــه  لــری  اســلحه 
کئچیرجه گــی  میتینــگ 
کســین  هــر  آرتیــق  ســؤزو 
ــش  ــون م ــدی. او گ ــده ای دیلین
ــکیلده  ــر ش ــون بی ــین اوزگ حس
قهــوه خانــادان ائــوه گلــدی. 
بوگــون ده ایــش تاپــا بیلمــه 
ــه  میشــدی. حیــات یولداشــی ایل
دانیشــارکن آیــدا اونــالرا قــوالق 

آســیردی. 
ــالر  ــو دئمقرات ــین: ب ــش حس م
بیلمیــرم نییــه بیزیــم شــهرده 
میتینــگ ائلیرلــر. آخــی نییــه 
بــو  شــهرلرینده  اؤز  گئدیــب 
بــوردا  گؤرمورلــر؟  ایشــلری 
گلیــب اورتالیغــی بیــر بیرینــه 
ایشــیمیزدن  ده  بیــزی  وورالر 

قویــورالر. 
ایشــین  ســنین  کیشــی  آنــا: 
سیاســته  ســن  اولماســین. 
نئیلییرلــر  قــوی  قاریشــما. 
ائتســینلر. قــارا گونــون عؤمــرو آز 

کئچــر.  گونلــر  بــو  اوالر. 
زامــان  هــر  آناســی  آیدانیــن 
ایــدی.  قورخــار  سیاســتدن 
ــدا  ــاه زیندان ــی ش ــون قارداش اون
ــر  اؤلدورولموشــدو. او سیاســی بی
وری  پیشــه  ایــدی.  زیندانــی 
ایللرجــه  و  اینانــان  حرکتینــه 
ــاوونان  ــینی س ــونجه س اؤز دوش
ــاه  ــا ش ــدو. آم ــی اولموش بیریس
زامانــی اونــو ســولچولوق ســوچو 
ــا آتیــب  ــه توتوقالییــب زیندان ایل
ــدولر.  ــونرا دا اؤلدورموش ــا س داه
آناســی  آیدانیــن  گــؤره  اونــا 
ــی  ــوده سیاس ــم ائ ــز خانی گولگ
ــالنمازدی.  ــیقالردان خوش دانیش
ایلــک  باهاریــن  ایلــک 
ایــدی.  گونــو  ســون  آیینیــن 
حزبــی  سیاســی  کــورد 
شــهرین  دئمقراتــالر  ســؤزده 
ــه  ــالحالری ایل ــتادیوموندا س اس
ــر.  ــگ کئچیریردیل ــه میتین بیرگ
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ــیالحلیالر  ــان س ــدن چیخ میتیگ
باشــالدی.  داغیلمایــا  شــهره 
ــر  ــح ائدیبل ــهری فت ــانکی ش س
ــدیریردیلر.  ــاوا اس ــر ه ــی بی کیم
له ییــب  گول لــه  اطرافــی 
قورخــودوردوالر.  هامینــی 
دورومــا  بــو  خالــق  عــاددی 
ــالدی.  ــه باش ــه ی ــراض اتئم اعت
ــو ســفر  ــالر ب ســیالحلی دئمقرات
له مه یــه  گول لــه  خالقــی  ده 
ــره  ــردن بی ــهر بی ــالدی. ش باش
دؤنــدو.  مئدانینــا  ســاواش 
ســاوونارکن  اؤزونــو  میللــت 
هــر  ده  یاغیلــری  شــهرین 
ــر  ــه ل ــردی محلل ــی داغیدی طرف
آیریلــدی. آیــدا گیلیــن ائــوی 
تــورک محلــه ســینده اولســا 
ــن  ــینه یاخی ــه س ــورد محل دا ک
ایــدی. مــش حســین قاچــا قاچــا 
اوشــاقالرینی  گلــدی.  ائوینــه 
آلیــب  یولداشــینی  حیــات  و 
شــهرین باشــقا بیــر یئرینــدن 
ــک  ــه گئتم ــی گیل اوالن باجیس
ائوینیــن  چونکــو  ایســتیردی. 
اولمادیغینــی  گوونــده  اورادا 

بیلیــردی. 
گئــج  حســین  مــش  آمــا 
قالمیشــدی. ائــوه یئتیشــدیغی 
بئــش  ایچینــده  قــان  زامــان 
حیــات  ده  بیــر  و  اوشــاق 
آیــدا  گــؤردو.  یولداشــینی 
اویونجاغــی ایلــه بیرگــه آناســینی 
گوللنمیشــدی.  قوجاقالیــاراق 
اؤلدورولمــه دن اؤنجــه قورخــوب 
قاچمیشــدی.  ســاری  آناســینا 
قیــرخ بیر ایــل اؤنجــه ســولدوزدا 
گئنیــش بیــر جینایــت یاشــاندی. 
بــو جنایتــی ائدلــردن قیسســا 
ــدا  ــا دا آی ــام آلینس ــوره ده انتق س
اوشــاغین  اونالراجــا  کیمــی 
ــورد  ــه او ک ــه دورو. هل ــی هل آه
سیاســی پارتــی بوگونــه قــدر 
جنایتلــر  ائتدیگــی  ســولدوزدا 

ــؤزو  ــمانلیق س ــر پئش ــون بی اوچ
ــی ده  ــران دؤولت ــماییب. ای دانیش
بــو جنایتلــری گیزلتمــک اوچــون 
ــر  ــا ه ــدی. آم ــی ائت ــدن گلن الین
بیــر ســولدوزلونون و آزربایجانلــی 
نیــن خاطیــره ســینده بــو جنایتلــر 
ــه  ــین دئیی ــا یاشانماس ــر داه بی
ــاییر. ــی یاش ــل عام ــولدوز قت س

»کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان« 
نگاهی کوتاه بر تاریخچه و فعالیت

با محوریت »هفته سولدوز«
اوایــل ســال 1386 کمیتــه مردمی 
دفــاع از غــرب آذربایجــان بنــا بــه 
دســتورالعمل شــورای مرکــزی 
ملــی  مقاومــت  تشــکیالت 
بــرای  )دیرنیــش(  آزربایجــان 
ایجــاد جبهــه فراگیــر ملــی جهــت 
رویارویــی بــا تروریســم فعــال 
دفــاع  و  آزربایجــان  غــرب  در 
میدانــی از تمامیــت ســرزمینی 
آزربایجــان جنوبــی، توســط یاشــار 
بابــک شــاهد،  بــاش،  قیزیــل 
شــماری  و  جــوادی  اســماعیل 
دیگــری از فعالیــن ملــی تأســیس 
ــه  و ســازمان دهی شــده و بالفاصل
منشــور کمیتــه منتشــر گردیــد. به 
ــن  ــامی فعالی ــی اس ــل امنیت دالی
ملــی کــه در بدنــه و ســازمان دهی 
ــرب  ــاع از غ ــی دف ــه مردم کمیت
آذربایجــان فعــال بودنــد تا فــردای 
ــود. ــالم نمی ش ــان آزاد اع آزربایج

کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب 
آذربایجــان فعالیت رســانه ای خــود را 

ــالگ ــا وب ب
 www.bati-azerbaycan.blogsky.com 

ــد  ــا صالح دی آغــاز کــرد و ســپس ب
مســئولین آن بــه آدرس

 www.bati-az.org 
انتقــال یافــت تــا فعالیــت رســانه ای 

کمیتــه تــداوم یابــد.
همراه بــا فعالیت در عرصــه اینترنت، 
نخســتین شــماره نشــریه »توپراق« 
به عنــوان ارگان رســمی کمیتــه 
مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجــان در 

تاریــخ 18 اردیبهشــت ماه ســال 1386 منتشــر شــد. بعــد از آغــاز فعالیت هــای 
رســانه ای و میدانــی کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجان با اســتقبال ملت 

و طیف هــای مختلــف حرکــت ملــی آزربایجــان روبــرو شــد.
اوایــل ســال 58 درنتیجــه اقدامــات تروریســتی احــزاب چپ دمکــرات و کومله 
علیــه تمامیت ســرزمینی آزربایجــان، زنــان و کودکان بی دفاع ســولدوز، پســوه، 
جلدیــان و قارنــا بــه شــدیدترین وجــه ممکن بــه خاک و خون کشــیده شــدند. 
بااین حــال در آن برهــه از تاریــخ، ملــت تــورک آزربایجــان، شــجاعانه مقاومــت 
و بــه دفــاع مشــروع از ســرزمین خــود اقــدام کــرد تــا از تمامیــت ســرزمین آبــا 
و اجــدادی خــود در برابــر گروه هــای مســلح متجــاوز دفــاع کــرده و متجاوزیــن 

ــرون راند. را بی
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ــی  ــه مردم ــزی کمیت ــورای مرک ش
دفــاع از غــرب آذربایجــان به منظــور 
ــت و  ــی مل ــه تاریخ ــظ حافظ حف
بــرای آمادگــی نیروهــای ملــی 
ــروع  ــاع مش ــت دف ــان جه آزربایج
از تمامیــت ســرزمینی وطــن، در 
بــا  اردیبهشــت ماه 87  تاریــخ 2 
صــدور اطالعیــه ای 31 فرودیــن تــا 
ــه  ــوان »هفت ــت را به عن 6 اردیبهش
گرامــی داشــت قربانیان تروریســم در 
آزربایجــان و ســولدوز« اعــالم نمــود.

کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب 
آذربایجــان در تاریخ 4 اردیبهشــت ماه 
87 به منظــور حفــظ حافظــه تاریخی 
ــی و  ــرای آمادگ ــان ب ــت آزربایج مل
جلوگیری از تکرار کشــتار انسان های 
ــال  ــم فع ــط تروریس ــاه توس بی گن
در منطقــه، بــا صــدور فراخوانــی بــه 
جمــع آوری اســناد، نوشــتار و خاطرات 
ــی  ــن نسل کش ــی ای ــاهدان عین ش
ویژه نامــه  و نخســتین  پرداخــت 
ــا عنــوان »هفتــه  ــراق ب نشــریه توپ
ســولدوز« بــه همــراه فیلــم  مســتند 
بازخوانــی حادثــه خونین 58 ســولدوز 
و قربانیــان ایــن حادثه در ســال 1387 

منتشــر شــد.
ــا  ــز ب ــال حاضــر نی ــفانه در ح متأس
توجه بــه تکــرار اقدامات مشــابه، این 
بــار توســط گروه های تروریســتی پ . 
ک. ک / پــژاک در غــرب آذربایجــان 
و بعضــاً زیاده خواهــی دوبــاره احــزاب 
ــظ  ــت حف ــه اهمی ــرات و کومل دمک
حافظــه تاریخــی حادثــه خونیــن 58 
ســولدوز در اذهــان ملت آزربایجــان را 

ــازد. ــکار می س ــش آش بیش ازپی
ــای  ــا فعالیت ه ــراه ب ــاله هم هرس
رســانه ای و میدانــی گرامــی داشــت 
یاد قربانیــان تروریســم در آزربایجان، 
نشــریه توپــراق بــا انتشــار ویژه نامــه 
و  دیدگاه هــا  ســولدوز«  »هفتــه 
و  شــخصیت ها  تحلیل هــای 
گروه هــای مختلــف سیاســی حرکت 
ملــی آزربایجــان را بازتــاب می دهــد. 

ــه انتشــار ویژه نامه هــای،  ــف ب ــراق، در مقاطــع مختل ــن نشــریه توپ همچنی
خوی، قوشــاچای، ســلماس، ســایین قــاال، تیــکان تپه، گردنــه حئیران، آســتارا 

ــرده اســت. ــدام ک ــزر و ... اق ــواحل خ و س
در پــی فشــارهای امنیتــی در اواخــر ســال 89 بــا صالح دیــد مســئولین کمیته 
فعالیت هــای میدانــی کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجــان به صــورت 
مقطعــی بــه حالــت تعلیــق درآمــد. بــه فاصلــه یــک ســال کمیتــه دوبــاره 
فعالیــت میدانــی خــود را از ســر گرفــت. بــا افزایش فشــارهای امنیتــی، احضار 
و بازداشــت برخــی از منســوبین کمیتــه، در ســال 92 بــار دیگر فعالیــت میدانی 
و رســانه ای کمیتــه مردمــی دفــاع از غــرب آذربایجــان بــه حالت تعلیــق درآمد. 
بــا توجــه بــه لــزوم حضــور میدانــی در آن مقطــع، با تصمیــم اعضــای کمیته، 
»اتحادیــه جوانــان غــرب آذربایجــان« تشــکیل و به عنــوان بــازوی میدانــی 

کمیتــه عهــده دار فعالیت هــای رســانه ای و میدانــی شــد.
در ســال 1393 و بــا حملــه گــروه تروریســتی داعــش به شــهر عین العــرب در 
شــمال ســوریه، دولــت ایــران بــا ســازمان دهی هــواداران گروه های تروریســتی 
در شــهر اورمیــه اقــدام بــه برگــزاری تجمــع خیابانــی علیــه دولت ترکیــه کرد. 
اتحادیــه جوانــان غــرب آزربایجــان در همــان روز با انتشــار فراخوان هایی ضمن 
محکومیــت ایــن تجمــع، از آحــاد ملــت آزربایجــان خواســت بــرای مقابلــه بــا 

ایــن توطئــه در خیابان هــا حاضــر شــوند.
ــدور  ــا ص ــاره ب ــع دوب ــن تجم ــان پس ازای ــرب آزربایج ــان غ ــه جوان اتحادی
ــا  ــی 24 مهــر 1393 را ســازمان دهی کــرد کــه ب ــه ای تجمــع خیابان اطالعی
ســرکوب پلیــس و نیروهای امنیتــی ایران روبــرو گردید. پــس ازآن تاریــخ، »روز 
24 مهــر به عنــوان روز مبــارزه بــا تروریســم در آزربایجــان« اعــالم و چندیــن 
شــماره از ویژه نامه هــای »توپــراق« و »یــورد« بــه ایــن موضــوع اختصــاص 

فت. یا
تغییــر تاکتیــک در طرح های میدانی کمیتــه مردمی غرب آذربایجان متأســفانه 
فشــارهای امنیتــی علیه اعضــا و منســوبین آن را بیشــتر از پیش افزایــش داد و 
ســبب شــد مســئولین کمیته بــا تائیــد شــورای مرکــزی تشــکیالت مقاومت 
ملــی آزربایجــان )دیرنیــش(، فعالیت هــای میدانــی و رســانه ای را تــا اطــالع 
ثانــوی بــه حالــت تعلیــق درآورنــد. به رغــم همــه فشــارهای امنیتــی موجــود 
فعالیــت زیرزمینــی کمیته مردمی دفــاع از غــرب آذربایجان همچنان ادامــه دارد 
و در صــورت لــزوم و حاضــر بــودن بســتر، فعالیــت میدانــی و رســانه ای خــود را 

از ســر خواهــد گرفــت.
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